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ค าน า 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนา
ประชากรของชาติให๎เป็น “คนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย 
รักษาศิลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง มีทักษะที่จ าเป็น มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต” 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎จัดท าแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ที่สอดรับ
กับแผนบริหารราชการแผํนดิน เพ่ือแสดงภารกิจที่สํวนราชการจะด าเนินการตลอดระยะเวลา 5 ปี และสนับสนุน
การบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสูํการปฏิบัติ ตลอดจนการ
ประสานงาน บูรณาการการท างานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งใช๎ในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตํอการพัฒนาการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ขอขอบคุณทุกทํานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการ
ด าเนินงาน   จนการจัดท าแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์นี้เสร็จสิ้น ด๎วยความเรียบร๎อย หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตํอการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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สํวนที ่ 1 
 ขอ๎มูลพืน้ฐาน  
 

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

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

            รวม  46   ต าบล 
 สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
จัดการศึกษาตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น มีโรงเรียนในสังกัด  199 โรงเรียน 
(รวม 3 สาขา) จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 26,737 คน (ข๎อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 
2563) 

คณะผูบ๎รหิาร 
           นายสุริยะ  ใจวงษ ์ ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
           นายปิยพงศ์  สุํมมาตย์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
           นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
           นางวภิา  สายรัตน์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
           นายมนตรี  จันทวงศ์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
 
ผู๎อ านวยการกลุมํ/หนวํย 

นางราตรี  พูลพัฒน์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
นายสุปัน  สุรันนา ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล                
นายประภวิษณ์ุ จิตจักร ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา   
นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายอดิศักดิ์  ทวยลี ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน 
นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์ ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางอาทิตยา บริพันธ์ ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคดี 
นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
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ระบบการติดตํอสือ่สาร 
1. หน๎าห๎อง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 0-4386-9585 
2. กลุํมอ านวยการ 0-4386-9104   
3. กลุํมบริหารงานบุคคล 0-4386-9064 
4. กลุํมนโยบายและแผน 0-4386-9584 
5. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 0-4386-9395 
6. กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0-4386-9281 
7. กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0-4386-9396 
8. หนํวยตรวจสอบภายใน 0-4386-9585 
9. กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0-4386-9064 
10. กลุํมกฎหมายและคดี 0-4386-9380 
11. กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
0-4386-9394 

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

จ านวนบคุลกรจ านวนบุคลากร ในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3   
ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

(ข๎อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.2563) 
 

ต าแหนงํ/กลุํม จ านวน 
ผู๎บริหาร/ 
ผอ.กลุํม 

ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ า/ 

พนักงานราชการ/
ลูกจ๎างชั่วคราว 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผอ.สพท. 1 1      
รอง ผอ. สพท. 4 3 1     
กลุํมอ านวยการ 14   1 2 3 5 3 
กลุํมบริหารงานบุคคล 9 1  1 6  1 
กลุํมนโยบายและแผน 5 1  1 3   
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 9 1   6 1 1 
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

14 1  3 9  1 

กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 1  1 3 1 5 
หนํวยตรวจสอบภายใน 1  1     
กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2  1  1   
กลุํมกฎหมายและคดี 2  1    1 
กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3 1    2  

http://www.kalasin3.go.th/
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ต าแหนงํ/กลุํม จ านวน 
ผู๎บริหาร/ 
ผอ.กลุํม 

ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ า/ 

พนักงานราชการ/
ลูกจ๎างชั่วคราว 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
รวม 75 10 5 8 31 9 12 

 
จ านวนโรงเรยีน  นักเรยีน คร ูแยกอ าเภอ  
ตารางที่ 2  ตารางแสดงจ านวนโรงเรียน / ครู (ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 
กรกฎาคม 2563, ข๎อมูล ครู/บุคลากร (EMIS) ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563) 
 

อ าเภอ จ านวนโรงเรยีน จ านวนนกัเรียน จ านวนคร ู
ลูกจา๎งประจ า/ 

พนกังานราชการ/
ลูกจา๎งชัว่คราว 

ห๎วยผึ้ง 18 1,960 143 53 
นาคู 22 2,002 124 65 
เขาวง 16 2,189 148 56 
กุฉินารายณ์ 55 7,800 481 156 
นามน 20 2,874 154 64 
สมเด็จ 42 5,467 301 128 
ค ามํวง 26 4,445 

 

266 110 
รวม 199 26,737 

 

1617 632 
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หว้ยผึง้ นาค ู เขาวง กฉิุนารายณ ์ นามน สมเด็จ ค ามว่ง 

จ านวนโรงเรียน 18 22 16 55 20 42 26

จ านวนนกัเรียน 1,960 2,002 2,189 7,800 2,874 5,467 4,445

จ านวนครู 143 124 148 481 154 301 266

ลกูจา้ง 53 65 56 156 64 128 110

จ ำ
นว

น 

จ ำนวนโรงเรียน/ครู 
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จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรยีน  
ตารางที่ 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน  
(ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 

ขนาดโรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 - 120 คน) 122 7,168 
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 - 200 คน) 42 6,476 
ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201 - 300 คน) 19 4,707 
ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301 - 499 คน) 13 4,910 
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 2 1,854 
ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 1 1,622 
ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) - - 

รวมทัง้สิน้ 199 26,737 
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ขนาดท่ี 1 ขนาดท่ี 2 ขนาดท่ี 3 ขนาดท่ี 4 ขนาดท่ี 5 ขนาดท่ี 6 ขนาดท่ี 7 

จ านวนโรงเรียน 122 42 19 13 2 1 0

จ านวนนกัเรียน 7,168 6,476 4,707 4,910 1,854 1,622 0

ขน
ำด

โร
งเ
รีย

น 
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จ านวนนกัเรียน หอ๎งเรยีน แยกอ าเภอ  
ตารางที่ 4  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน ห๎องเรียน ปีการศึกษา 2563  (ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

กลุํม/อ าเภอ 
กํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต๎น 

รวมทั้งสิ้น 

นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง 
อ าเภอห๎วยผึ้ง 227 22 1514 110 219 15 1,960 147 
อ าเภอนาคู 376 37 1384 129 242 12 2,002 178 
อ าเภอเขาวง 216 19 1666 179 307 23 2,189 221 
อ าเภอกุฉินารายณ์ 1,377 109 5792 372 631 48 7,800 529 
อ าเภอนามน 597 36 1880 123 397 21 2,874 180 
อ าเภอสมเด็จ 1,087 85 4066 282 314 19 5,467 386 
อ าเภอค ามํวง 741 57 2862 189 842 47 4,445 293 

รวมทัง้สิน้ 4,621 365 19,164 1,384 2,952 185 26,737 1,934 
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หว้ยผึง้ นาค ู เขาวง กฉิุนารายณ ์ นามน สมเด็จ ค ามว่ง 

ก่อนประถม 227 376 216 1,377 597 1,087 741

ประถมศึกษา 1,514 1,384 1,666 5,792 1,880 4,066 2,862

มธัยมศึกษาตอนตน้ 219 242 307 631 397 314 842

จ ำ
นว

นค
น 

จ ำนวนนักเรียน 
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จ านวนนกัเรียนจ าแนกรายชัน้เรียน 
ตารางที่ 5  ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกรายชั้นเรียน (ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 

 ระดบัชัน้ จ านวนนกัเรียนรายชัน้ 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

0 
1984 
2637 

รวม 4621 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

2845 
3340 
3248 
3215 
3272 
3244 

รวม 19164 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1023 
973 
563 

รวม 2952 
รวมทัง้สิน้ 26,737 
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อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
จ านวนนักเรียน - 1,984 2,637 2,845 3,340 3,248 3,215 3,272 3,244 1,023 973 956
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จ านวนนักเรียน 
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รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ล าดับ

ที ่
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

เปิดสอน 
ระดับ 

1 1046030249 กุดค๎าวเทพพิทยา กุดค๎าว กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
2 1046030230 ศรีกุดหว๎าเรืองเวทย์ กุดหว๎า กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
3 1046030238 หนองจระเข๎เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
4 1046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง แจนแลน กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
5 1046030254 นาโกวิทยาสูง นาโก กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
6 1046030242 นาขามวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
7 1046030216 บ๎านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ์ ประถม 
8 1046030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
9 1046030262 บ๎านคุย สามขา กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
10 1046030227 หนองห๎างอ านวยวิทย์ หนองห๎าง กุฉินารายณ์ ประถม 
11 1046030257 เหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหลําใหญํ กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
12 1046030268 บ๎านสวนผึ้ง เหลําไฮงาม กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
13 1046030347 กุดปลาค๎าวราษฎร์บ ารุง กุดปลาค๎าว เขาวง ขยายโอกาส 
14 1046030338 กุดกว๎างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ๎มใหมํ เขาวง ประถม 
15 1046030346 กุดสิมวิทยาสาร คุ๎มเกํา เขาวง ขยายโอกาส 
16 1046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย เขาวง ขยายโอกาส 
17 1046030349 บ๎านส๎มปุอย สระพังทอง เขาวง ขยายโอกาส 
18 1046030352 บ๎านหนองผือ หนองผือ เขาวง ขยายโอกาส 
19 1046030411 บ๎านดินจี่ ดินจี่ ค ามํวง ขยายโอกาส 
20 1046030391 บ๎านค าพิมูล ทุํงคลอง ค ามํวง ขยายโอกาส 
21 1046030405 บ๎านโจดนาตาล นาทัน ค ามํวง ขยายโอกาส 
22 1046030408 บ๎านนาบอน นาบอน ค ามํวง ขยายโอกาส 
23 1046030398 สูงเนินวิทยาคม เนินยาง ค ามํวง ประถม. 
24 1046030393 ชุมชนโพนพิทยาคม โพน ค ามํวง ขยายโอกาส 
25 1046030505 บ๎านนาคู นาคู นาคู ประถม 
26 1046030520 บ๎านจาน โนนนาจาน นาคู ประถม 
27 1046030516 บ๎านมํวงกุล บํอแก๎ว นาคู ขยายโอกาส 
28 1046030518 ชุมชนภูแลํนช๎างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแลํนช๎าง นาคู ขยายโอกาส 
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ล าดับ
ที ่

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
เปิดสอน 
ระดับ 

29 1046030507 บ๎านนากระเดา สายนาวัง นาคู ประถม 
30 1046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน นามน ขยายโอกาส 
31 1046030467 หนองหญ๎าปล๎อง ยอดแกง นามน ขยายโอกาส 
32 1046030483 สงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน ขยายโอกาส 
33 1046030482 หนองบัวใน หนองบัว นามน ขยายโอกาส 
34 1046030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน ประถม 
35 1046030330 แซงบาดาลบ๎านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ ประถม 
36 1046030322 บ๎านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ ขยายโอกาส 
37 1046030321 มหาไชยโคกกว๎างวิทยา มหาไชย สมเด็จ ประถม 
38 1046030296 ชุมชนบ๎านบอนวิทยา ล าห๎วยหลัว สมเด็จ ประถม 
39 1046030297 หนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ สมเด็จ ขยายโอกาส 
40 1046030299 สมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ ขยายโอกาส 
41 1046030312 หนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ ประถม 
42 1046030305 ชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์ หมูมํน สมเด็จ ขยายโอกาส 
43 1046030495 ค าหมุนผดุงเวทย์ ค าบง ห๎วยผึ้ง ประถม 
44 1046030487 ไค๎นุํนวิทยาพูน ไค๎นุํน ห๎วยผึ้ง ขยายโอกาส 
45 1046030491 บ๎านห๎วยผึ้ง นิคมห๎วยผึ้ง ห๎วยผึ้ง ประถม 
46 1046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร ห๎วยผึ้ง ขยายโอกาส 

 
รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
ล าดับ

ที ่
รหัส

โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน 

1 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ 2 46030002 บ๎านโนนเที่ยง 

3 46030007 ชุมชนยอดแกํงสงเคราะห์ 4 46030008 หนองหญ๎าปล๎อง 

5 46030011 สงเปลือยวิทยายน 6 46030015 หนองบัวใน 

7 46030022 กุดค๎าวเทพพิทยา 8 46030024 ศรีกุดหว๎าเรืองเวทย์ 

9 46030034 หนองจระเข๎เรืองศิลป์ 10 46030035 หนองฟูาเลื่อนอ านวยวิทย์ 

11 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง 12 46030038 นาโกวิทยาสูง 

13 46030043 นาขามวิทยา 14 46030047 บุํงคล๎าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 
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ล าดับ
ที ่

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
ล าดับ

ที ่
รหัส

โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน 

15 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 16 46030058 บ๎านคุย 

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

19 46030071 เหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 20 46030073 บ๎านกลาง 

21 46030074 เหลําไฮงามวิทยาสูง 22 46030075 บ๎านสวนผึ้ง 

23 46030078 กุดปลาค๎าวราษฎร์บ ารุง 24 46030081 บ๎านโพนสวาง 

25 46030083 กุดสิมวิทยาสาร 26 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 

27 46030095 บ๎านโพนแพง 28 46030096 บ๎านดินจี่ 

29 46030099 ทุํงคลองวิทยา 30 46030102 บ๎านค าพิมูล 

31 46030103 บ๎านนาไรํเดียว 32 46030104 บ๎านโนนค๎อ 

33 46030105 นาทันวิทยา 34 46030106 บ๎านหนองสระพัง 

35 46030107 บ๎านโจดนาตาล 36 46030108 บ๎านดงสวนพัฒนา 

37 46030109 บ๎านนาบอน 38 46030115 บ๎านหนองมํวง 

39 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม 40 46030129 บ๎านกอกวิทยาคม 

41 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม 42 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ 

43 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล 44 46030150 บ๎านโนนชาด 

45 46030161 ชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์ 46 46030164 ค าบงพิทยาคม 

47 46030170 บ๎านเหลําสีแก๎ว 48 46030171 ไค๎นุํนวิทยาพูน 

49 46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมูํ 6 50 46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 

51 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ 52 46030089 บ๎านส๎มปุอย 

53 46030092 บ๎านหนองผือ 54 46030094 บ๎านโพนนาดี 

55 46030184 บ๎านชาด 56 46030188 โคกนาดี 

57 46030194 บ๎านมํวงกุล 58 46030195 ชุมชนภูแลํนช๎างคเชนทร์พิทยาคาร 
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บทบาทหนา๎ทีข่องส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา  
   กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดบทบาทหน๎าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 (2560 
: 13-14) วําให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน๎าที่  ดังตํอไปนี้ 
  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ๎งจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช๎
จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว 
  3. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน               
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง      
สํวนท๎องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน        
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ด าเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสาน สํงเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
ด๎านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  
  12. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 

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

สํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 (2560 : 13)  ดังตํอไปนี้ 
(1) กลุํมอ านวยการ 
(2) กลุํมนโยบายและแผน 
(3) กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุํมบริหารงานบุคคล 
(6) กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
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(9) หนํวยตรวจสอบภายใน 
2. ให๎แบํงสํวนราชการส านักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํง 

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

“(10) กลุํมกฎหมายและคดี” 
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2. ผลการด าเนนิงานปงีบประมาณ 2563 
1) ด๎านคุณภาพการจัดการศึกษา     
ผลการด าเนินงานด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)  
ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎ด าเนินการตามแนวทางของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค์การมหาชน) อยํางเครํงครัดในทุกขั้นตอน เพ่ือให๎ได๎ผลการทดสอบที่มี
คุณภาพ และนําเชื่อถือ โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ปรากฏตามตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ดังนี้ 
ตารางที ่6  ตารางแสดงคําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับ
สังกัด และระดับประเทศ  

 
         ที่มา : กลุํมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

กราฟผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (0-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - คําเฉลี่ยของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 วิชา ประกอบด๎วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
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ตารางที ่7 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด 
และระดับประเทศ 

 
         ที่มา : กลุํมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กราฟผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (0-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  - คําเฉลี่ยของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 วิชา ประกอบด๎วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
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การวเิคราะหผ์ลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลดังนี้ 

1. ผลการจัดกลุํมคุณภาพโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 
  1.2 ผลการจ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู๎ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562 
ที่ควรเรํงพัฒนา และน าผลการสอบไปใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนี้ 
   1.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562  
     1) สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย (61) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่ควรเรํง
พัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ท 3.1 มาตรฐาน ท 4.1 
มาตรฐาน ท 2.1 มาตรฐาน ท 5.1 และมาตรฐาน ท 1.1 ตามล าดับ  
     2) สาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ (63) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่ควร
เรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ต 1.3 มาตรฐาน ต 1.2 
มาตรฐาน ต 4.1 มาตรฐาน ต 1.1 มาตรฐาน ต 2.2 และมาตรฐาน ต 2.1 ตามล าดับ 
     3) สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (64) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่ควร
เรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ค 1.4 มาตรฐาน ค 4.1 
มาตรฐานบูรณาการ มาตรฐาน ค 2.1 มาตรฐาน ค 1.2 มาตรฐาน ค 5.1 และมาตรฐาน ค 5.2 ตามล าดับ  
     4) สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (65) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่ควร
เรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ว 2.1 มาตรฐาน ว 7.2 
มาตรฐาน ว 5.1 มาตรฐาน ว 2.2 มาตรฐาน ว 1.1 มาตรฐาน ว 6.1 มาตรฐานบูรณาการ และมาตรฐาน ว 7.1 
ตามล าดับ 
   1.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562  
     1) สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย (91) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่ควรเรํง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ท 2.1 มาตรฐาน ท 5.1 
มาตรฐาน ท 1.1 มาตรฐาน ท 3.1 และมาตรฐาน ท 4.1 ตามล าดับ  
     2) สาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ (93) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่ควร
เรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ต 2.1 มาตรฐาน ต 1.2 
มาตรฐาน ต 1.1 และมาตรฐาน ต 1.3 ตามล าดับ 
     3) สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (94) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่ควร
เรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ค 4.1 มาตรฐาน ค 3.1 
มาตรฐาน ค 1.1 มาตรฐาน ค 5.2 มาตรฐาน ค 5.1 มาตรฐาน ค 4.2 มาตรฐาน ค 3.2 มาตรฐานบูรณาการ 
มาตรฐาน ค 1.2 และมาตรฐาน ค 2.1 ตามล าดับ  
     4) สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (95) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่ควร
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เรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ตํ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐานบูรณาการ มาตรฐาน ว 2.1 
มาตรฐาน ว 7.1 มาตรฐาน ว 7.2 มาตรฐาน ว 2.2 มาตรฐาน ว 4.2 มาตรฐาน ว 1.1 มาตรฐาน ว 5.1 และ
มาตรฐาน ว 4.1 ตามล าดับ 

ข๎อคน๎พบจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบวําคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 สาระการ เรียนรู๎ ต่ ากวําคะแนนเฉลี่ย
ในทุกระดับ ได๎แกํ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นปัจจัยเชิงประบวนการ 
ปัจจัยสํวนบุคคล หรือ เหตุปัจจัยทางสังคมศาสตร์ที่มีผลตํอความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการผลคะแนนการ
ทดสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้ 

 1. นักเรยีน 

  1.1 การเห็นความส าคัญของการสอบ ความมุํงมั่นตั้งใจในการสอบ การบริหารเวลาใน 
การทดสอบ และความละเอียดรอบคอบคํอนข๎างน๎อย จึงสํงผลให๎ท าข๎อสอบไมํทันตามเวลาที่ก าหนด 
และท าข๎อสอบไมํได๎  

  1.2 สภาพแวดล๎อมของครอบครัว และโรงเรียน นักเรียนบางคนขาดความรู๎พื้นฐาน 
และการเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้น ไมํคุ๎นชินกับรูปแบบของข๎อสอบในระดับชาติ นักเรียนบางคนอําน 
ไมํคลํอง และขาดทักษะการอํานจับใจความส าคัญ การคิดวิเคราะห์สถานการณ์จากโจทย์  

 2. ครผููส๎อน 

  2.1 ประสบการณ์ด๎านการน าหลักสูตรสถานศึกษาสูํการปฏิบัติการสอนระดับชั้นเรียน 
ได๎แกํ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าหนํวยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํสํงเสริมการคิดและการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับชาติไมํสัมพันธ์กัน เนื่องจากการวัดและการประเมินผล 
ของครู การสร๎างเครื่องมือวัดผู๎เรียนในระดับชั้นเรียนยังไมํกระตุ๎นให๎นักเรียนคิดในลักษณะการน าไปใช๎ 
ในสถานการณ์หรือการด าเนินชีวิต ซึ่งแบบทดสอบระดับชาติจะเน๎นการน าไปใช๎มากกวําการจ าเนื้อหาของ
หลักสูตร 

  2.2 การเลือกใช๎สื่อการเรียนรู๎วัสดุการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาตํางๆ ที่ไมํ 
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และมีจ านวนไมํเพียงพอตํอการใช๎จริง หรือใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎  
ไมํสอดคล๎อง/ไมํตรงตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร การเข๎าถึงข๎อมูลตํางๆ ของครูมีน๎อย 

  2.3 จ านวนอัตราก าลังครูที่จ ากัด ครูไมํครบตามกลุํมสาระ และสาขาวิชาเอกไมํตรง 
กับวิชาที่รับผิดชอบสอน สํงผลถึงคุณภาพการสอนของครูในเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมากกวํา 

 3. ผูบ๎รหิารและการบรหิารจัดการ 

  การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการท างานของครู ด าเนินการ 
โดยขาดความตํอเนื่อง นิเทศภายในไมํทั่วถึงหรือนิเทศครูไมํครบทุกคน วิธีด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน สํวนหนึ่งพบวําเน๎นการสอนเสริมแบบเข๎มข๎นหรือการติวข๎อสอบ การทดสอบ 
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ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบความรู๎ ทักษะการคิดของนักเรียนตาม
สาระการเรียนรู๎ มาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษาควรเน๎นการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น 
ให๎เป็นไปตามทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยมุํงเน๎นให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมมากท่ีสุด 

 4. ปจัจัยเกีย่วกบัข๎อสอบ  

  ระดับความยากของขอสอบ O-NET พบวา มีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยสํวนใหญํ 
มีความคิดเห็นวําขอ๎สอบ O-NET มีความยากงําย แตกตางกันไป วิชาที่นักเรียนสํวนใหญํคิดวํายากมากคือ วิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงขอสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะห์ซึ่งผู๎สอนมีความคิดเห็นวําคํอนขางยาก
เกินกวําที่นักเรียนจะสามารถท าได ๎ชํวงเวลาในการสอบและการแจงผลการสอบล๎าช๎า ท าให๎เด็กไมเ๎ห็นความส าคัญ 
นอกจากการแจงผลการสอบที่ลําช๎า ท าให๎ผู๎บริหารและครูไมสามารถให๎ข๎อมูลย๎อนกลับกับนักเรียนเพ่ือที่จะน าไปสู
การพัฒนาไดทันทวงที 

 5. ข๎อเสนอแนะ 

  1. ข๎อเสนอแนะการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช ๎
   แนวทางการน าผลการทดสอบระดับชาติไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้ 
   1.1 ระดบันกัเรยีน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แสดง 
คะแนนของนักเรียนแตํละระดับ โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแตํละวิชาวําสูงกวํา 
หรือต่ ากวําคําเฉลี่ยของระดับโรงเรียน ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพ่ือเป็นการประเมินและพัฒนา 
ตนเองให๎มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น 

   1.2 ระดบัครผููส๎อน ครูผู๎สอนแตํละกลุํมสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอนจากใบ
รายงานผล การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของ
นักเรียนทั้งโรงเรียน การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู๎วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ท า
ให๎ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นโดยก าหนดปัญหา เงื่อนไขความส าเร็จสิ่งที่ต๎องการขอรับการสนับสนุน 

   1.3 ระดบัผูบ๎รหิารสถานศกึษา พิจารณาคําสถิตติในทุกกลุํมสาระวิชาและแยกยํอย 
รายมาตรฐานการเรียนรู๎ พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 
เทียบเคียงกับ โรงเรียนที่อยูํในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยูํในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล๎อมใน 
การจัดการเรียนการสอนที่ ใกล๎เคียงกัน และระดับประเทศ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน 
การสอนสถานศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น โดยใช๎ ระบบการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และสํงเสริมสนับสนุน 

   1.4 ระดบัเขตพื้นที่การศกึษา ใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ 3 คําสถิติระดับศูนย์สอบ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกมาตรฐานการเรียนรู๎แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเขตพ้ืนที่น าไปใช๎สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได๎ 

  2. ข๎อเสนอแนะในการพฒันา 

   2.1 การจัดการเรยีนรู๎ของครผููส๎อน 

    1) ศึกษาผลการประเมินและน าผลการประเมินผู๎เรียนเป็นรายบุคคลไปวางแผน 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎และคุณภาพ ที่ก าหนดไว๎ตาม 
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จุดมุํงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    2) พัฒนาการเรียนเปลี่ยนการสอนที่หลากหลาย จัดท าวิจัยในชั้นเรียนรวมถึง 
การใช๎สื่อและแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง เชํน STEM Active Learning เรียนรู๎จากการท าโครงงาน เรียนรู๎ 
ด๎วยวิธีสืบค๎นข๎อมูล เรียนรู๎จากข๎อสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน เป็นต๎น 

    3) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎น ผู๎เรียน 
เป็นส าคัญ และวัดประเมินผล สอดคล๎องกับเปูาหมายของการเรียนรู๎ 

    4) ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัดโดยเน๎นการพัฒนาวิธีสอน  
สื่อและการวัดและประเมินผล เลือกวิธีสอนที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางหลาก 
หลายผํานกิจกรรมการปฏิบัติ ให๎นักเรียนได๎ เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎กิจกรรมเรียงล าดับจากงํายไปยาก 
ใช๎สื่อจาก DLIT DLTV เป็นต๎น 

    5) ศึกษาโครงสร๎างรูปแบบข๎อสอบ (Test blue print) เพ่ือวางแผนการจัดการ 
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลให๎สอดคล๎องกับทิศทางการวัดผลระดับชาติ สํงเสริม สนับสนุน 
ครูผู๎สอนทุกคนให๎มีการประยุกต์ใช๎แบบทดสอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการทดสอบในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ 

    6) น าผลการวิจัยในรูปแบบตํางๆ มาใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางเหมาะสม พัฒนา 
นวัตกรรมการเรียนการสอนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 

   2.2 การบรหิารจดัการระดับสถานศึกษา 

    1) สร๎างความตระหนักและความรํวมมือกับผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ครู ผู๎ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ให๎เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    2) น าข๎อมูลไปใช๎ในเชิงบริหารและให๎ขวัญก าลังใจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา 
เชิงคุณภาพสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด  
การสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ การสอนโดยเน๎นทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร การวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET การมอบรางวัลโลํ เกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษาให๎นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET สูง และครูผู๎รับผิดชอบ 

    3) ก าหนดแผนงาน มาตรการ แนวทาง และวิธีการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ชัดเจน เป็นรูปธรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ และมีความเข๎มแข็ง โดยมุํง
พัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

    4) วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา และรายมาตรฐานการ
เรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระ เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ เพ่ือทราบถึงจุดที่ต๎องเรํงด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตนสังเคราะห์ผล
การประเมินโดยใช๎สถิติวิเคราะห์คําถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือศึกษาแนวโน๎มของการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 3 -5 ปี ย๎อนหลังตามบริบทขอตนเอง จะชํวยให๎ผลการประเมินพัฒนาการมีความชัดเจนมากขึ้น หรือการ
วิเคราะห์เชิงสาเหตุเพ่ืออธิบายผลผลิตที่เกิดข้ึน เพ่ือวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล และน าไปก าหนดใน
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แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือก าหนดนวัตกรรมในการแก๎ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํอไป สิ่งส าคัญสถานศึกษาควรมีสารสนเทศด๎านปัจจัย และกระบวนการ ที่สามารถอธิบายประกอบ
ผลการทดสอบ 

    5) สร๎างเครือขํายการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางโรงเรียน 
ในเครือขํายกลุํมสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แบํงปันแบบทดสอบ สื่อการเรียนรู๎และจัด กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนรํวมกัน 

    6) วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ความสามารถในการ 
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให๎สูงขึ้น สํงเสริมให๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองผําน 
เทคโนโลยี และด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามอยํางตํอเนื่อง 

    7) ระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุง พัฒนา ห๎องปฏิบัติทางภาษา ห๎องปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์ สื่อ เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

   2.3 การบรหิารจดัการระดับเขตพืน้ที่ 

    1) วิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท า 
ข๎อมูลสารสนเทศของผลการทดสอบ เพื่อก าหนดมาตรการในการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษารํวมกับผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย 

    2) สื่อสาร ท าความเข๎าใจ สร๎างความตระหนักถึงความส าคัญในการการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให๎แกํผู๎บริหารและครูผู๎สอนในสถานศึกษา รวมถึงการน า 
ผลการสอบมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    3) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การเรียนรู๎และพัฒนา 
ผํานสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชํน DLTV DLIT คลังข๎อสอบออนไลน์ 
การเรียนผํานโปรแกรม แอพพลิเคชั่นตํางๆ การสนทนาทางไลน์ (Line) เฟสบุ๏ค (Facebook) และ อ่ืน ๆ รวมถึง
การพัฒนาตํอยอดให๎มีสื่อ นวัตกรรม หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ที่สะดวกใช๎งํายตํอการเข๎าถึง เอ้ือตํอการจัดการเรียน
การสอนของครูให๎สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่ทุกเวลา (Anytime - Anywhere) มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนอยําง
สม่ าเสมอ ยึดการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  

    4) เสริมสร๎างการจัดท าข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) กับสถาบันทางการศึกษา 
องค์กรและภาคีเครือขํายให๎มีความเข๎มแข็งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร๎างความตระหนักตํอ 
ผู๎บริหารและคณะครู โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลการประเมินคุณภาพทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎รํวมกัน
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช๎กระบวนการเชิงระบบเพ่ือก าหนดขั้นตอน วิธีการตัวบํงชี้ความส าเร็จ และเกณฑ์
การประเมินการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

    5) ให๎การสนับสนุนกับโรงเรียนในด๎านการเรํงรัดพัฒนาความพร๎อมในด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให๎แกํสถานศึกษาและหนํวยงานการศึกษาในสังกัด เพ่ือการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการเปูาหมายความส าเร็จเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

    6) สํงเสริมผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการการวิจัยมาใช๎ 
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ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โดยรํวมกับเครือขําย และสถาบันอุดมศึกษาใกล๎เคียง  
น าผลการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน O-NET ให๎สูงขึ้น 

    7) พัฒนาเครือขํายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการก ากับ นิเทศ ติดตามอยําง 
ตํอเนื่องและน าผลการนิเทศมาใช๎วางแผน สนับสนุนสํงเสรมิสถานศึกษา 

  3. ข๎อเสนอแนะในการด าเนนิงานครั้งตํอไป 

   3.1 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนของสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาความแตกตําง
ของสถานศึกษาท่ีมีระดับผลการทดสอบระดับดีและไมํผํานเกณฑ์ เพ่ือให๎ได๎ปัจจัยและกระบวนการที่มีอิทธิพลตํอ
คุณภาพของผู๎เรียน ส าหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎องให๎เป็นระบบและมีความ
ตํอเนื่อง 

   3.2 ควรศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของแตํละรายวิชาใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 น าไปสูํการพัฒนาแนวทางการน าผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เกิดประสิทธิภาพ 
มากที่สุด 

2) ดา๎นโอกาสทางการศึกษา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สร๎างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให๎

ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาทีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเน๎นการสร๎างความรํวมมือกับ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อจัดท าแผนการจัดการศึกษา ตั้งแตํส ามะโน
ประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข๎าเรียน การติดตามการเข๎าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจน
พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับพื้นท่ี และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

2. ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแหํงให๎มีมาตรฐานในด๎านตําง ๆ สอดคล๎องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ เชํน 
มาตรการด๎านโครงสร๎างพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ได๎แกํ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนาม
กีฬา ห๎องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต๎น มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด๎านการบริหาร
จัดการ มาตรฐานด๎านระบบงบประมาณ มาตรฐานด๎านความปลอดภัย และมาตรฐานด๎าน Digital Technology 
เป็นต๎น  

3. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
4. ปรับเปลี่ยนการบวนการงบประมาณตั้งแตํการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน เพ่ือให๎โรงเรียนมีอาคาร

เรียน มีอาคารประกอบ มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีเครื่องเมื่อในการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ 

3) ดา๎นประสิทธภิาพการบรหิารจัดการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สํงเสริมพัฒนาการด าเนินงาน ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาให๎ผํานการรับรอง
มาตรฐาน พัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สร๎างและพัฒนาเครือขําย
โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนในสถานศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานและประกันคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานเป็นรายโรงเรียน เพ่ือแก๎ไขและให๎การชํวยเหลือ  พัฒนาคุณภาพ ก ากับ ดูแล ชํวยเหลือและพัฒนา
สถานศึกษาขนาดเล็กและให๎การบริหารทางการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการบริหารจัดการมุํงพัฒนาโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนาและสํงเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับตํางๆ
ทั้งกรรมการสถานศึกษา กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและอ่ืนๆ ให๎มีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษามากข้ึน  
การการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยํางมีคุณภาพ  สรุปผลการรายงานการบริหารจัดการ ดังนี้ 

ตารางที่ 8  ผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 3.5 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์  
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 

นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ - ไมํประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการรู๎เรื่อง
การอําน (Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไมํประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.13 ดี 
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

2 พอใช๎ 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ที่ก าหนด 

1 ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 13 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา 

  

         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไมํประเมิน 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความ
ถนัด และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 

  

         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไมํประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 

  

         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 16.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 16.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 18 ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอ
กัน 

  

         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 4 ดีมาก 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  

         ตัวชีว้ัดยํอยท่ี 23.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
         ตัวชีว้ัดยํอยท่ี 23.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ส าหรับ สพม.) - ไมํประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎าง
จิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและ
ชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยา
ฆําแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 4 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานสํวนกลางมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3 ดี 

คะแนนเฉลีย่รวม 6 นโยบาย 3.61 ดีมาก 
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(ผลการด าเนนิงานเทยีบคาํเปาูหมายตวัชีว้ดั) 
 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
คําเปูาหมาย

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการได๎ การแปรผล 
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ 

   

ตัวชี้วัดที่ 3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความ
พร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอ
ความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย
พิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 

100 0.00 ไมํบรรลุ 

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

   

ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น 
“Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการ
การเรียนรู๎ 

50 8.38 ไมํบรรลุ 

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

   

ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาอยํางเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรลุ 
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ตารางที่ 9  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (พ.ศ.2560)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

มาตรฐาน/ตวับงํชี/้ประเดน็การพจิารณา ระดบัคณุภาพ 
ค าอธบิาย 

ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานที ่1  การบรหิารจดัการองคก์ารสูํความเปน็เลิศ         

ตัวบํงชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี   4 ดีมาก 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการน าองค์การไปสูํ

เปูาหมาย 
4 ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

3 ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา 4 ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6  การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 2  การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎  2 พอใช๎ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2  การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎ 

(Knowledge Management : KM) และการ
สร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community :PLC) 

2 พอใช๎ 

ตัวบํงชี้ที่ 3  การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

3 ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

3 ดี 

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่1 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่2  การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มปีระสทิธภิาพ        
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตวับงํชี/้ประเดน็การพจิารณา ระดบัคณุภาพ 
ค าอธบิาย 

ระดบัคณุภาพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6  พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 2  การบริหารงานด๎านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1  การวางแผนการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบ 

สอดคล๎องกับนโยบาย ปัญหาและความ
ต๎องการ 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การพัฒนาสํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ 
สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการจ าเป็นและ
สํงเสริมความก๎าวหน๎าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 4  การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1  การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 3 ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2 พอใช๎ 

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่2 3 ด ี
มาตรฐานที ่3  สมัฤทธผิลของการบรหิารและการจดัการศกึษา   

ตัวบํงชี้ที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและ
เป็นแบบอยํางได๎ 

3 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 2  สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

2.1 ระดับปฐมวัย 5 ดีเยี่ยม 
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ 3  ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 

 
3 ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) 

1 ปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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มาตรฐาน/ตวับงํชี/้ประเดน็การพจิารณา ระดบัคณุภาพ 
ค าอธบิาย 

ระดบัคณุภาพ 
           4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  5 ดีเยี่ยม 
           4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  5 ดีเยี่ยม 
           4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    
ตัวบํงชี้ที่ 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกันศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎
ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

           4.1 เด็กพิการเรียนรวม 5 ดีเยี่ยม 
           4.2 เด็กด๎อยโอกาส  5 ดีเยี่ยม 
           4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ 5  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

ลูกจ๎าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติ 

4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 6  ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให๎บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่3 4 ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก 
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สํวนที ่ 2 
การวิเคราะหส์ภาพองคก์าร ( SWOT & TOWS Matrix) 

 

ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ๎มองค์กร 
 ข๎อมูลจากการอภิปรายแบบมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย น ามาใช๎เป็นปัจจัยปูอนเข๎าด๎านข๎อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมองค์การโดยใช๎การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและอุปสรรค ในการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  โดยใช๎การวิเคราะห์แบบ  
SWOT analysis เพ่ือก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
พบประเด็นส าคัญท่ีจะต๎องก าหนดทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 

1. ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ๎มภายใน 
 

 ดา๎น จดุแขง็ จดุออํน 
1. โครงสร๎าง 
(Structure) 

1. มีหนํวยงานภายในที่ครอบคลุมภารกิจ  
ก าหนดบทบาทหน๎าทีท่ี่ชัดเจน มีมาตรฐาน
การท างานทั้งระดับสถานศึกษาและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 
2. ผู๎บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
วิสัยทัศน์และมุํงมัน่ในการท างาน มีทีม
บริหารที่เพียงพอและหลากหลาย
ความสามารถ 
3. มีการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
ที่มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาจากผู๎มี
ประสบการณ์และหลากหลายอาชีพ มา
จากทุกภาคสํวน 
4. ผู๎บริหารระดับสูงเปน็คนในพืน้ที่ 

1. หนํวยงานภายในขาดการบูรณาการและเชื่อมโยง
ภารกิจรํวมกัน ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
2. การก าหนดทิศทางและการสือ่สารนโยบาย
รํวมกันยังไมํชดัเจน และการสรา๎งทีมงานที่เข๎มแข็ง 
3. โรงเรียนมีความพร๎อมและคณุภาพที่แตกตํางกนั
และโรงเรียนสํวนใหญํเป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก  
4. องค์คณะบุคคลขาดการประสานและท างาน 
ไปในทิศทางเดียวกนัสูํคุณภาพการศึกษา 

2. ด๎านระบบในการ
ด าเนินงานของ
หนํวยงาน (System) 

1. มีระบบการบริหารแบบ กระจายอ านาจสูํ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระบบงบประมาณเอ้ือ
และยืดหยุํนเพิ่มข้ึนและมีหนํวยตรวจสอบ
ภายใน ให๎ค าแนะน าในการใช๎จาํย
งบประมาณ 
3. มีระบบการติดตํอสื่อสารหลายชํองทาง  
มีความพร๎อมทางดา๎นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  บุคลากรมีศักยภาพ 
4. มีหนํวยงานที่รบัผิดชอบการนิเทศ
ติดตาม ชํวยเหลือและมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง 

1. บุคลากรต าแหนํง นักวิชาการตรวจสอบภายใน มี 
1 คน ไมํเพียงพอตํอการให๎บริการ 
2. การจัดสรรงบประมาณไมํสอดคล๎องกับความ
ต๎องการ จ าเป็นและเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์หลัก 
3. การติดตํอสื่อสารและใช๎เทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยน 
ข๎อมูลด๎านพัฒนาคุณภาพทางการศึกษายังมีน๎อยและ
น าไปใชป๎ระโยชน์เพื่อการบริหารและการบริการไมํ
มากนัก 
4. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงรวํมกันทุกกลุํมภารกิจ 
ตามยุทธศาสตร์  การชํวยเหลือ แนะน า ไมํเอ้ือตํอ
การรองรับการประเมินภายนอกจาก   
สมศ. เทําที่ควร 
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 ดา๎น จดุแขง็ จดุออํน 
3. ด๎านแบบแผน หรือ
พฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ (Style) 

1. การบริหารจัดการมีกฎระเบยีบ  
หลักเกณฑ์  วิธีการปฏิบัติในแตลํะเร่ืองที่
ชัดเจน และมีมาตรฐานก ากับการ
ปฏิบัติงาน 
2. ผู๎บริหารมีภาวะผูน๎ า  ได๎รับการยอมรับใน
ด๎านการบริหาร มีประสบการณใ์นการ
บริหารองค์กร  และมีความตระหนักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. การน ามาตรฐาน กฎ ระเบียบ สูํการปฏบิัติ 
ยังไมํปรากฏผลเปน็ที่นาํพอใจเทําที่ควร ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
2. ผู๎บริหารบางสํวนยงัขาดภาวะผู๎น าทางวิชาการใน
การประยุกต์ใช๎ เทคนิคและวิธีการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตลอดจนขาดแรงจูงใจ ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา อยาํงเป็นรปูธรรม 

4. ด๎านกลยุทธ์ของ
หนํวยงาน (Strategy) 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ทีย่ึด
กลยุทธ์ในการด าเนินงานตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด
เป็นหลัก 
2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีระบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามกลยทุธ์ ตลอดจนมีการ
จัดท าค ารบัรองปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพื่อขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

 มีกลยุทธ์การด าเนนิงานทีช่ัดเจน แตํการขับเคลื่อน
สูํการปฏิบัติยงัไมไํด๎ผลเทําที่ควร เนื่องจากขาดการ
ติดตาม และมาตรการจูงใจยังไมํสอดคล๎องและ
สนองตอบตํอคุณภาพการศึกษา  
 
 

5. ด๎านบุคลากร หรือ
สมาชิกของหนํวยงาน 
(Staff) 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีเพียงพอ  มีศักยภาพในการเรียนรู๎และ
พร๎อมที่จะได๎รับการพฒันา 
2. สถานศึกษามีครูเพียงพอตามเกณฑ์ 
3. ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู๎
คุณคําขององค์กร เห็นประโยชน์สํวนรวม
มากกวําประโยชน์สํวนตน 
4. ครูและบุคลากรทุกคนได๎รบัการยอมรับ
จากผู๎ปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษา 

1. บุคลากรที่เป็นลูกจา๎งชั่วคราวยังขาด
ประสบการณ์ในการท างาน 
2. ถึงแม๎สถานศึกษามีอัตราก าลงัเพียงพอตามเกณฑ์ 
แตํสํวนใหญํเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไมํครบชั้น  
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครูสอนไมํ
ตรงวิชาเอกสํงผลตํอคุณภาพการศึกษาโดยตรง 
3. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกระจายงาน
ไมํเทําเทียมกัน 

6. ด๎านทักษะความรู๎  
ความสามารถของ
หนํวยงาน (Skill) 

1. บุคลากรในส านักงานเป็นผู๎มคีวามรู๎
ความสามารถ มีความพร๎อมที่จะเรียนรู๎
และพัฒนาทักษะในการท างาน 
2. ครูเป็นผู๎มปีระสบการณ์และได๎รับ 
วิทยฐานะสงูขึ้น  ได๎รบัการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 
3. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู๎เรียนสูํ
ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
 
 

1. ครูและบุคลากรไมํเพียงพอในบางสาขาวิชา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสํวนขาดทักษะ
การใช๎ภาษาตาํงประเทศเพื่อการสื่อสาร 
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 ดา๎น จดุแขง็ จดุออํน 
7. ด๎านคํานยิมรํวมกัน
ของสมาชิกใน
หนํวยงาน (Shared 
Values) 

คํานิยม “มาตรฐานดี ยิ้มแย๎มแจํมใส   
ใสํใจบริการ” 

 

 
2. ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ๎มภายนอก   

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

1. ผู๎ปกครองและประชาชนเห็น
ความส าคัญและพร๎อมที่จะให๎การสํงเสริม
สนับสนนุและรํวมมือในการจัดการศึกษา 
2. สถานศึกษาเอกชนชวํยกระตุน๎
สถานศึกษาของรัฐให๎เกิดการแขํงขันในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. องค์กรภาครัฐ เอกชนและทอ๎งถ่ินมี
ความพร๎อมและศักยภาพซึ่งสามารถระดม
ทรัพยากรมาชํวยในการสํงเสริมสนับสนนุ
การจัดการศึกษาได ๎

   ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีรายได๎ต่ า ย๎ายถิ่นฐานเพื่อ
หางานท า  ท าให๎ไมํสามารถดูแลการศึกษาของ
บุตรหลานได๎เต็มที ่
  

2. นโยบาย  (Policy) 
 
 
 
 
 

1. นโยบายการศึกษาทุกระดบัมเีปูาหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การสร๎าง
โอกาสทางการศึกษา การพฒันาครู  การ
พัฒนาสถานศึกษาและมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา เป็นตน๎ 
2. หลักสูตรมีความยืดหยุํนเอ้ือ 
ตํอการปรับปรุง พฒันาให๎สอดคล๎องกับ
บริบทของสถานศึกษาหรือสอดคล๎องกับ
ความแตกตํางระหวํางบุคคลของนักเรียน 
3. มีระบบการประเมินภายนอก สามารถใช๎
เป็นมาตรการจูงใจและกระตุ๎นให๎เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎เปน็อยํางดี 
4. นโยบายการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด๎านท าให๎เอ้ือตํอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ได๎อยํางเต็มที ่

 1. นโยบายการจัดการศึกษามกีารเปลี่ยนแปลง
บํอย บางครั้งเปน็ไปตามความตอ๎งการของผู๎มี
อ านาจเทาํนัน้   ขาดความตํอเนื่องในการพัฒนา 
ให๎เกิดความส าเร็จอยํางยั่งยืน 
2. การลดอัตราก าลังเป็นอปุสรรคในการจัด
การศึกษา 
3. นโยบายจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
ของรัฐบาลยังไมํเพียงพอกับการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
 

3. การเมืองและกฎหมาย 
(Political and legal) 

  ปัจจุบนักฎหมายมีความยืดหยุนํ  
ค านึงถึงประชาชนและผู๎รับบริการเป็น
ส าคัญ 

   ปัญหาทุจริต คอรัปชัน่สํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
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ประเดน็ โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats ) 
4. เศรษฐกิจ 
(Economic ) 
 

  เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดีขึ้นท าให๎
รัฐมีงบประมาณในการจัดการศึกษามากข้ึน 

วิกฤตเศรษฐกิจ  น้ าทํวม  ภัยแล๎ง สํงผลตํอรายได๎
ของประชาชนทีจ่ะเปน็คําใช๎จาํยส าหรับการศึกษา
ของบุตรหลาน 
 

5. เทคโนโลยี 
(Technological ) 
 
 
 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมัย เอ้ือ
ตํอการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีคุณภาพ 
2. เครือขํายอินเตอร์เน็ตท าให๎มีความ
สะดวกรวดเร็วในการติดตํอสื่อสารและ
เข๎าถึงแหลํงความรู๎ได๎งาํย โดยไมํจ ากัดเวลา
และสถานที ่
3. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็งและมี
ความส าคัญมากข้ึน ท าให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
วิทยากร  ทรัพยากรที่ทรงคุณคาํ  
เครือขํายการจัดการศึกษา และศูนย์รวม
จิตใจเพื่อพัฒนาชุมชนได๎อยํางยัง่ยืน 

  1. การใช๎เทคโนโลยีทีไ่มํเหมาะสมสํงผลตํอ
พฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นอุปสรรคตํอการ
พัฒนานักเรียน 
  2. ขาดแหลํงสบืค๎นข๎อมูล แหลํงเรียนรู๎ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

6. สังคมและวัฒนธรรม 
(Social– cultural) 
 

1. ประชากรวัยเรียนลดลง มีโอกาสในการ
ลงทุนดา๎นคุณภาพการศึกษามากข้ึน 
2. พํอแมํมีบุตรน๎อยคน สามารถสํงบุตร
หลานเข๎าเรียนได๎อยํางเต็มที ่
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท าให๎
นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  มีความ
พร๎อมในการศึกษาเลําเรียน 
4. กระแสความต๎องการการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชนและพํอแมํมี
ทางเลือกในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียนใน
โรงเรียนยอดนิยม  สํงผลตํอความตระหนัก
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให๎ดีขึ้น 
5. มีเครือขํายคุณภาพการศึกษาที่เข๎มแข็ง 

1. ปัจจบุัน  ผู๎ปกครองบางสํวนย๎ายถิ่นฐานเพื่อหา
งานท า หรือครอบครัวแตกแยก  ปัญหายาเสพติด  
สถานเริงรมย์ และปัญหาสงัคมอื่น สํงผลตํอการ
ดูแลบุตรหลาน 
2. บริโภคนิยม สํงผลท าให๎นักเรียนมีพฤติกรรมที่
ไมํเหมาะสม 
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สํวนที ่3  
ทิศทางการพฒันาการศกึษาส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 

  
บรบิทที่เกีย่วขอ๎งดา๎นการศึกษา 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580  
 2. แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 4. แผนปฏิบัติรูปด๎านการศึกษา 
 5. แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 6. นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 
 7. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 8. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 9. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 10. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
 11. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2564) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสูํการพัฒนาให๎คนไทย มีความสุข และ
ตอบสนองตํอการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างรายได๎ระดับสูง  เป็นประเทศ
พัฒนาแล๎ว และสร๎างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแขํงขันได๎
ในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย 
และยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข๎อง ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  เปูาหมาย 
   1. ความมั่นคง 
    1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง   
        2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มสีถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่
เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจติใจของประชาชน ระบบการเมืองมี 
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ความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสูกํารบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
        3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน  
          4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยูํ
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
          5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
     2. ความมัง่คั่ง    
        1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน 
กลุํมรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
อยํางเทําเทียมกันมากข้ึน   
    2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง 
การผลิต การค๎าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค๎าอยํางมีพลัง  
        3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ  
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม   
   3. ความยั่งยืน 
    1) การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให๎เพ่ิมขึ้น อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
    2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คน
มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม   
    3) ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  กรอบยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2580) 

   1.  ด๎านความมัน่คง  
   (1) การสาธารณะ ความสงบภายในประเทศ 
   (2) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง  
   (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตํอ 

ความมั่นคงของชาติ 
   (4) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร 

ภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
   (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

   2.  ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขนั 
   (1) การเกษตรสร๎างมูลคํา  
   (2) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
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   (3) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว   
   (4) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก   
   (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

   3.  ด๎านการพฒันาและเสริมสรา๎งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
   (1) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
   (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
   (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   (5) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
   (6) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (7) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

   4.  ด๎านการสรา๎งโอกาสความเสมอภาคทางสงัคม 
   (1) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
   (2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
   (3) มีการเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
   (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 

การจัดการตนเอง 
   5.  ด๎านการสรา๎งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที่เปน็มิตรตํอสิง่แวดลอ๎ม 

   (1) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   (2) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
   (3) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ ม 
   (4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎น 

ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
   (5) พัฒนาความม่ันคง น้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
   (6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

   6.  ด๎านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
   (1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวก

รวดเร็ว โปรํงใส  
   (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง การ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและ 

ทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 
   (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
   (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  

มีความสามารถสูง มุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ  
   (6) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (7) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น 
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   (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค 
2. แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวํา เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช๎ยุทธศาสตร์ชาติแล๎ว ให๎คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแตํละด๎านจัดท า แผนแมํบทเพ่ือบรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให๎ความเห็นชอบและเสนอตํอคณะรัฐมนตรีให๎
ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแมํบทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 
มีผลผูกพันตํอหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจําย
ประจ าปีต๎องสอดคล๎องกับแผนแมํบทด๎วย โดยแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด๎วย 6 ด๎าน 23 
ประเด็น ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง  
    1) แผนแมํบทประเด็นความมั่นคง    
    2) แผนแมํบทประเด็นการตํางประเทศ 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
    3) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
    4) แผนแมํบทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
    5) แผนแมํบทประเด็นการทํองเที่ยว 

 6) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองนําอยูํอัจฉริยะ 
 7) แผนแมํบทประเด็นโครงสร๎างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

     8) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอม 
    9) แผนแมํบทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    10) แผนแมํบทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    11) แผนแมํบทประเด็นการปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
    12) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
    13) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู๎ 

    14) แผนแมํบทประเด็นการเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
    15) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
   4. ยุทธศาสตรช์าตดิา๎นการสรา๎งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม  
    16) แผนแมํบทประเด็นการเสริมสร๎างพลังทางสังคม 

    17) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และสํงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
    18) แผนแมํบทประเด็นการสร๎างหลักประกันทางสังคม 
   5. ยุทธศาสตรช์าตดิา๎นการสรา๎งเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตํอสิง่แวดลอ๎ม 
    19) แผนแมํบทประเด็นการสร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืน 
    20) แผนแมํบทประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
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     6. ยุทธศาสตรด์า๎นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
    21) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนา 
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
    22) แผนแมํบทประเด็นการตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    23) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ได๎จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช๎เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี  ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร๎อม และ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให๎เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศ ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให๎เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ   
อยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ๎มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูํรํวมกัน อยําง
สมานฉันท์  
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุํงสร๎างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนาคนให๎
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู๎ มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบตํอสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน์และอยูํกับสิ่งแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม  
  3) ยึด “วิสั ยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสั ยทัศน์ 
ประเทศไทย  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มา
เป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมาควบคูํกับกรอบเปูาหมาย
ที่ยั่งยืน (SDGs)  
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล๎าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว”  
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  วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเปน็คนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจรยิธรรม มีระเบียบวินัยคํานิยมที่ด ีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอํุน ตลอดจนเป็นคนเกํงที่มีทักษะความรู๎
ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เพื่อให๎คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมใน 
การเข๎าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎ 
   3) เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎าง 
ความเข๎มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากข้ึน สร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4) เพื่อสาธารณะ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5) เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

6) เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ 

7) เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร๎างสรรค์ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรวํมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก 
 เปูาหมายรวม เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลําว ได๎ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วย 6 เปูาหมาย ทั้งนี้ มีเปูาหมายที่เกี่ยวข๎องกับกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 เปูาหมาย 
  เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบ และท าประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  เปูาหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข๎มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง
และเป็นธรรม  
  เปูาหมายที่ 6 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ กระจายอ านาจ
และมีสํวนรํวมจากประชาชน 
 
4. แผนปฏริปูประเทศด๎านการศกึษา 
           รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให๎รัฐจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเป็น
เปูาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให๎ท าการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสูํประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยํางยั่งยืน  ตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยจะต๎องด าเนินการปฏิรูปอยํางตํอเนื่องในชํวงห๎าปีข๎างหน๎าเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในแผนการ
ปฏิรูปแตํละด๎าน คือ 1) ด๎านการเมือง 2) ด๎านการบริหารราชการแผํนดิน 3) ด๎านกฎหมาย 4) ด๎านกระบวนการ
ยุติธรรม 5) ด๎านเศรษฐกิจ 6) ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 7) ด๎านสาธารณสุข 8) ด๎านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด๎านสังคม10) ด๎านพลังงาน 11) ด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 7 ด๎าน  

 สาระส าคัญ 
 ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  มาตรา 258 จ. บัญญัติให๎มีการด าเนินการปฏิรูปประเทศด๎าน
การศึกษา และมาตรา 261 บัญญัติให๎การปฏิรูปดังกลําวมีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่
คณะรัฐมนตรีแตํงตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข๎อเสนอแนะและรํางกฎหมายที่เก่ียวข๎องในการด าเนินการให๎บรรลุ
เปูาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการตํอไป (ให๎คณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 2 ปี  นับแตํวันที่
ได๎รับการแตํงตั้ง) 
 บัดนี้ คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาได๎จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ                ด๎าน
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มุํงความ
เป็นเลิศและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  และปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพใน
การใช๎ทรัพยากร เพ่ิมความคลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร๎างเสริมธรรมาภิ
บาล ซึ่งแผนดังกลําวประกอบด๎วยแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง จ าแนกเป็นประเด็นปฏิรูป  รวม 29 
ประเด็น 
ซึ่งประเด็นปฏิรูปที่มีล าดับส าคัญสูงสุดและต๎องด าเนินการให๎บรรลุผลให๎ได๎ในระยะเรํงดํวนมี 6 ประเด็นคือ  
 (1) ยกเครื่องระบบการศกึษา โดยการบังคับใช๎รํางพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
ฉบับใหมํรวมถึงกฎหมายส าคัญอ่ืน ได๎แกํ รํางพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ..    
ราํงพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... รํางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้ง
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู๎แหํงชาติ 
 (2) บุกเบิกนวตักรรมของการจดัการศกึษาระดับโรงเรยีน กลุมํโรงเรยีน หรือการจดัการระดบัพืน้ที่ โดย
ให๎โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา  ผํานการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาท่ีมีความ
เป็นอิสระในการบริหารจัดการและระบบนิเวศที่สนับสนุนการด าเนินการของการศึกษา 
 (3) น าเสนอแนวทางการปรับหลักสตูรการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปสูหํลักสตูรฐาน
สมรรถนะ  และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู๎
แหํงชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู๎แหํงชาติเพ่ือเป็น
เสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู๎  ส าหรับการจัดการศึกษาในระดับ 
ตําง ๆ 
 (4) สร๎าง “ดจิทิลัแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู๎แหงํชาติ” ใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
น าความรู๎และวิธีการเรียนรู๎ไปสูํโรงเรียน  นักเรียน และครูทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในท๎องถิ่นหํางไกล 
 (5) จัดระบบการผลติครใูหม๎ีคณุภาพและสมรรถนะความเปน็ครู ผํานการจัดตั้งกองทุนหรือแผนงานเพ่ือ
การผลิตและพัฒนาครูส าหรับครูรุํนใหมํ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยูํให๎ตรงตาม 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2564) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

37 

ความจ าเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน๎นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษาส าหรับท๎องถิ่นขาดแคลน 
 (6) ใหม๎ีการแตงํตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงํชาติ ตามที่ก าหนดไว๎ในรํางพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหํงชาติฉบับใหมํเพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติและ การปฏิรูปการศึกษาให๎
เริ่มด าเนินการได๎และมีความตํอเนื่องในระยะยาว (https://www.moe.go.th/websm/2019/3/181.html) 
 
5. แผนการศึกษาแหงํชาต ิ(พ.ศ. 2560 - 2579)   
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได๎จัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2560 - 
2579 เพ่ือวางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุํงจัดการศึกษา  ให๎คนไทยทุกคน
สามารถเข๎าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคนให๎มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ  
 แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหํงชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด๎วย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทําเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ มีสํวนรํวมของสังคม (All 
For Education) อีกท้ังยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชํวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได๎ และวิกฤติด๎านสิ่งแวดล๎อมโดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  
อยํางเป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2) เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และ
รํวมมือผนึกก าลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4) เพ่ือน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 
   เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุํงหมายในการจัดการศึกษาดังกลําว แผนการศึกษาแหํงชาติ ได๎
วางเปูาหมายไว๎ 2 ด๎าน คือ 
   ด๎านที่ 1 เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs) ประกอบด๎วยลักษณะและทักษะตํอไปนี้ 
   *3Rs  ได๎แกํ การอํานออก (Reading) การเขียนได๎ (writing) และการคิดเป็น (Arithmetic) 

*8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด๎าน ความ
รํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู๎น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด๎านการ
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สื่อสาร สารสนเทศ และการรู๎เทําทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด๎าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะ การเรียนรู๎ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
   ด๎านที่ 2 เปูาหมายด๎านการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ
เปูาหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด๎วย เปูาหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาที่ส าคัญ ดังนี้ 
    เปูาหมายที่ 1 ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยําง ทั่วถึง 
(Access) 
                เปูาหมายที่ 2 ผู๎เรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน อยํางเทําเทียม (Equity) 
                 เปูาหมายที่ 3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพ (Quality)  
            เปูาหมายที่ 4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา ที่
คุ๎มคําและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) 
       เปูาหมายที่ 5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 แผนการศึกษาแหํงชาติ ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต๎ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให๎แผนการศึกษาแหํงชาติบรรลุเปูาหมายตามจุดมุํงหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัด
การศึกษาดังกลําวข๎างต๎น ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เปูาหมาย 
    1) คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2) คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่พิเศษได๎รับ
การศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
    3)  คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ํ
   แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2) ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
    3) ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมชนตํางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุํมชน-
ชายขอบ และแรงงานตํางด๎าว) 
    4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมํ ภัยจากไซเบอร์ 
เป็นต๎น 
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  ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรมเพื่อสรา๎ง  
ขีดความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
   เปูาหมาย 
    1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงาน  และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2) สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด๎าน 
    3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิต และมูลคําเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต๎องการของตลาดงาน             และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2) สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
    3) สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิต               
และมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
   เปูาหมาย 
    1) ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
    2) คนทุกชํวงวัยมีทักษะความรู๎ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ 
    3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรได๎อยํางมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
    4) แหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 
    5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
    6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎มาตรฐานระดับสากล 
    7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) สํงเสริม สนับสนุนให๎คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยํางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตํละชํวงวัย 
    2) สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ ให๎มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 
    3) สร๎างเสริมและปรับเปลี่ยนคํานิยมของคนไทยให๎มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ 
    4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
    5) พัฒนาคลังข๎อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู๎ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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    6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา  
   เปูาหมาย 
    1)  ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคน  
ทุกชํวงวัย 
    3) ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
    3) พัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข๎าถึงได๎ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   เปูาหมาย 
    1) คนทุกชํวงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 
    2) หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร                 กับ
สิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ 
การปฏิบัติ 
    3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
    2) สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
    3) พัฒนาองค์ความรู๎ งานวิจัย และนวัตกรรม ด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เปูาหมาย 
    1) โครงสร๎าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได๎ 
    2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลตํอคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา 
    3) ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
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    4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตํางกัน
ของผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการก าลังแรงงานของประเทศ 
    5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร๎างขวัญ
ก าลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารจัดการศึกษา 
    2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    3) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
    4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่สํงผลตํอคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
    5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

6. นโยบายและจดุเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เพ่ือให๎การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย บรรลุเปูาหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา12 แหํง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน๎น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให๎สํวนราชการในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ยึด
เป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร๎อมทั้งขับเคลื่อน
การด าเนินงานด๎านการศึกษาให๎มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช๎จํายงบประมาณอยํางคุ๎มคํา เพ่ือมุํง
เปูาหมาย คือ ผู๎เรียนทุกชํวงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กระทรวงศึกษาธิการมุํงมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหนํวยงานเจ๎าภาพขับเคลื่อนทุกแผนยํอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
และแผนยํอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในสํวนนโยบายหลักด๎านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎  และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ชํวงวัย และนโยบายเรํงดํวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนแมํบท
ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบาย
และแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
โดยคาดหวังวําผู๎เรียนทุกชํวงวัยจะได๎รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ และมีความพร๎อมรํวม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูํความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรํงรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให๎เกิด
ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับสังคม และผลักดันให๎การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1.  ปรับรื้ อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ  โดยมุํ งปฏิรูปองค์การเ พ่ือ 
หลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชํน ด๎านการประชาสัมพันธ์ ด๎านการตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎านกฎหมาย 
ฯลฯ ที่สามารถลดการใช๎ทรัพยากรทับซ๎อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข๎ามาชํวยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุํงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการ แบบรํวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท า
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งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช๎จํายอยํางคุ๎มคํา สํงผลให๎ภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 
เชื่อมั่นและรํวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมุํงบริหารจัดการอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู๎
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความพร๎อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรือ้และเปลีย่นแปลงระบบการจดัการศึกษาและการเรยีนรู๎ โดยมุํงให๎ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 จดุเนน๎ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

1.1  การจดัการศกึษาเพื่อคุณวฒุิ 
•  จดัการศกึษาทกุระดับ ทุกประเภท โดยใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง 

แนวทางการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
แหํงชาติ 

•  สงํเสริมการพฒันากรอบหลกัสตูรระดับท๎องถิน่และหลกัสูตร 
สถานศึกษา ตามความต๎องการจ าเป็นของกลุํมเปูาหมายและแตกตํางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

•  พัฒนาผูเ๎รียนให๎มทีักษะการคดิวเิคราะห์ สามารถแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะ 
หน๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผํานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกัน
ของผู๎เรียนและครูให๎มากขึ้น 

•  พัฒนาผูเ๎รียนให๎มคีวามรอบรูแ๎ละทกัษะชวีติ เพ่ือเป็นเครื่องมือใน 
การด ารงชีวิตและสร๎างอาชีพ อาทิ การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตํอการดูแลสุขภาพ 

1.2  การเรยีนรู๎ตลอดชวีติ 
 • จดัการเรียนรูต๎ลอดชวีติส าหรบัประชาชนทกุชวํงวยั เน๎นสํงเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
 • สงํเสรมิการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมส าหรบัผูท๎ี่เขา๎สูสํงัคมสงูวยั อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู๎สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน๎นการมี
สํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู๎เรียน หลักสูตรการเรียนรู๎ออนไลน์ เพ่ือสํงเสริมประชาสัมพันธ์สินค๎า
ออนไลน์ระดับต าบล 
 • สงํเสริมโอกาสการเขา๎ถงึการศกึษาเพื่อทักษะอาชีพและการมงีานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมชนตํางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุํมชนชายขอบ และแรงงานตํางด๎าว) 
 • พฒันาครใูห๎มทีักษะ ความรู ๎และความช านาญในการใชเ๎ทคโนโลยดีจิทิลั ปญัญาประดิษฐ ์
และภาษาองักฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 
 • พฒันาครอูาชวีศกึษาทีม่ีความรูแ๎ละความสามารถในทางปฏบิตั ิ 
(Hands – on Experience) เพ่ือให๎มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรํวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข๎มข๎นระยะเวลาอยํางน๎อย 1 ปี 
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 • พฒันาสมรรถนะและความรูค๎วามสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให๎มีความ
พร๎อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดให๎มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 2. การพฒันาการศกึษาเพื่อความมัน่คง 
 • พฒันาคณุภาพการศึกษาในพื้นทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต๎ โดยน๎อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 • เฝาูระวงัภยัทกุรูปแบบทีเ่กดิขึ้นกบัผู๎เรยีน คร ูและสถานศกึษา โดยเฉพาะภัยจาก 
ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค๎ามนุษย์ 
 • สงํเสริมให๎ใชภ๎าษาท๎องถิ่นรวํมกบัภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช๎ภาษาอยําง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช๎ภาษาที่
สามในการตํอยอดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 • ปลูกฝงัผูเ๎รยีนใหม๎หีลักคิดทีถู่กต๎องดา๎นคณุธรรม จรยิธรรม และเป็นผู๎มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสรา๎งความสามารถในการแขงํขนั 
 • สนบัสนนุใหส๎ถานศึกษาอาชวีศึกษาผลติก าลงัแรงงานทีม่คีุณภาพ ตามความเปน็เลศิของแตลํะ
สถานศึกษาและตามบรบิทของพืน้ที่ รวมทั้งสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 • สนบัสนนุใหส๎ถานศึกษาอาชวีศึกษาบรหิารจัดการอยํางมคีุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด๎วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับเทคโนโลยี โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตํางประเทศ 
 4. การสรา๎งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 • พฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพือ่การเรยีนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
 • ศึกษาและปรบัปรงุอตัราเงนิอุดหนนุคาํใช๎จาํยตํอหวัในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให๎
สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 • ระดมสรรพก าลงัเพื่อสงํเสรมิสนบัสนนุโรงเรียนน ารํองพืน้ที่นวตักรรมการศึกษา เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให๎สอดคล๎องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจดัการศกึษาเพื่อสรา๎งเสรมิคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล๎อม 
 • เสริมสรา๎งการรบัรู ๎ความเขา๎ใจ ความตระหนัก และสงํเสริมคุณลกัษณะและพฤตกิรรมที่พึง
ประสงคด์า๎นสิ่งแวดล๎อม 
 • สงํเสริมการพัฒนาสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล๎อม ให๎สามารถเป็นอาชีพ 
และสร๎างรายได๎ 
 6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
 • ปฏริปูองคก์ารเพือ่ลดความทับซ๎อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหนํวยงานที่มี
ภารกิจใกล๎เคียงกัน เชํน ด๎านประชาสัมพันธ์ ด๎านตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎านกฎหมาย เป็นต๎น 
 • ปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบทีเ่ปน็อปุสรรคและขอ๎จ ากดัในการด าเนนิงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู๎เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 • สนบัสนนุกจิกรรมการปูองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ 
 • พฒันาระบบฐานข๎อมลูดา๎นการศึกษา (Big Data) 
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 • พฒันาระบบการบรหิารจดัการและพฒันาก าลงัคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎สอดคล๎องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
 • สนบัสนนุใหส๎ถานศึกษาเปน็นติิบคุคล เพ่ือให๎สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได๎อยําง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต๎กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 • จดัตั้งหนวํยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดบัจงัหวดั เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 • สงํเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรยีนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจดุเนน๎สูํการปฏบิตัิ 
 1. ใหส๎วํนราชการ หนวํยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจดุเนน๎ เปน็กรอบ
แนวทางมาใชใ๎นการวางแผนและจดัท างบประมาณรายจาํยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข๎อ ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ให๎แนวทางในการบริหารงบประมาณไว๎ ดังนี้ (1) งด
ดูงานตํางประเทศ 1 ปี ยกเว๎นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตํอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญํและใช๎งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความ
ซ้ าซ๎อน 
 2. ใหม๎ีคณะกรรมการติดตาม ประเมนิผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจดุเนน๎สูํการ
ปฏบิตัิระดบัพื้นที่ โดยให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู๎ชํวยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 3. กรณีมปีญัหาในเชิงพืน้ทีห่รือข๎อขดัข๎องในการปฏบิตัิงาน ให๎ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลและ
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีกํอน โดยใช๎ภาคีเครือขํายในการแก๎ไขข๎อขัดข๎อง พร๎อมทั้งรายงานตํอ
คณะกรรมการติดตามฯ ข๎างต๎น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน๎าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได๎ด าเนินการอยูํกํอนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมีความ
สอดคล๎องกับหลักการนโยบายและจุดเน๎นข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าที่ของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ต๎องเรํงรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให๎การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอยํางเป็นรูปธรรมด๎วย
เชํนกัน 

7. แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 วสิยัทัศน ์
  “สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
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 พันธกจิ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 
  4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง
ทั่วถึงและเทําเทียม 
  5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 

 แผนปฏบิตัริาชการ 
  1. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ 

  1.1 เปาูหมาย  
ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่ านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน  
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอ ารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  1.2 แนวทางการพฒันา 
   1.2.1 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความจงรักภักดี ตํอสถาบันหลักของ
ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2.2 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 
   1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร๎างเสริมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร๎างอ าชีพ และการใช๎ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
   1.2.4 สํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับผู๎เรียนทุกชํวงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ๎มกัน 
ความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 
 2. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงํขันของประเทศ 
  2.1 เปาูหมาย  
   ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืนๆ 
ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ สร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
  2.2 แนวทางการพฒันา 
   2.2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต๎องการของ 
ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
   2.2.2 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู๎ และสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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 3. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่3 การพฒันาและเสรมิสรา๎งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
  3.1 เปาูหมาย 
   3.1.1 ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ 
 มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร๎อมก๎าวสูํสากล น าไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
   3.1.2 ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ได๎รับ 
การพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิช าชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  3.2 แนวทางการพฒันา 
   3.2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย 
ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
   3.2.2 พัฒนาผู๎เรียนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
   3.2.3 พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด๎วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
   3.2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศด๎านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
   3.2.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให๎บริการข๎อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 4. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่4 การสรา๎งโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศกึษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 
  4.1 เปาูหมาย  
   ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 
  4.2 แนวทางการพฒันา 
   4.2.1 เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเทําเทียมและเสมอภาค 
   4.2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
   4.2.3 พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ และตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน 
   4.2.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข๎อมูลสารสนเทศผู๎ส าเร็จ
การศึกษา ปพ. 3 
 5. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดล๎อม 
  5.1 เปาูหมาย 
   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 แนวทางการพฒันา 
   สร๎างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 6. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่6 การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
  6.1 เปาูหมาย 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
  6.2 แนวทางการพฒันา 
   6.2.1 สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพ 
   6.2.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
   6.2.3 สํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
   6.2.4 พัฒนาสถานศึกษาน ารํองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช๎พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน 
เพ่ือให๎สามารถบริหารและจัดการศึกษาได๎อยํางมีอิสระและ 

8. มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
มาตรฐานที ่1 การบรหิารจดัการองคก์ารสูํความเปน็เลิศ  

 ค าอธบิายมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมาย โดยมุํงเน๎นหลักการสร๎างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลัก ธรรมาภิ
บาลอยํางเป็นรูปธรรม ด๎วยการพัฒนาให๎เป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ การกระจายอ านาจและการเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่
มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสูํเปูาหมาย  มี 3 ตัวบํงชี้ ดังนี้  

ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎ 
ตัวบํงชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที ่2 การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มปีระสทิธภิาพ  
 ค าอธบิายมาตรฐาน  
 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติให๎เกิด
ประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต๎องการให๎เกิดกับผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา มี 5 ตัวบํงชี้ ดังนี้  

ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ตัวบํงชี้ที่ 2 การบริหารงานด๎านงบประมาณ 
ตัวบํงชี้ที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
ตัวบํงชี้ที่ 4 การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป 
ตัวบํงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที ่3 สมัฤทธผิลการบรหิารและการจดัการศกึษา 
 ค าอธบิายมาตรฐาน  
 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตามบทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู๎เรียน 
ประกอบด๎วย 6 ตัวบํงชี้ ดังนี ้ 

 ตัวบํงชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยํางได๎ 
 ตัวบํงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบํงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน ศึกษาตํอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ 
 ตัวบํงชี้ที่ 6 ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

รวมทั้งการให๎บริการ 

9. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 ตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2540) และแผนปฏิรูปประเทศ  
ด๎านการศึกษาก าหนดให๎มีการพัฒนาเด็กตั้งแตํระดับปฐมวัยให๎มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี  สมวัย 
ทุกด๎าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา 
ของมนุษย์ที่หลากหลายมีเปูาหมายให๎ผู๎เรียนทุกกลุํมวัยได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จ าเป็น
ของโลกอนาคต สามารถแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุ
เรียนรู๎ อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู๎สิทธิและหน๎าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎เป็น “การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานวิถีใหมํ วิถีคุณภาพ” มุํงเน๎นความปลอดภัยในสถานศึกษา สํงเสริมโอกาส  
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  
  1. ด๎านความปลอดภัย  
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน คร ูและบุคลากรทาง 
การศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือ 
ตํอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า 
  2. ด๎านโอกาส  
   2.1 สนับสนุน ให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ด ีทั้งทางรํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให๎สมกับวัย  
   2.2 ด าเนินการให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยํางมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพตรงตาม
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ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สูํความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
   2.3 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน ไมํให๎ออก
จากระบบการศึกษารวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน อยํางเทําเทียมกัน  
   2.4 สํงเสริมให๎เด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. ด๎านคุณภาพ  
   3.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็น  
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยํางครบถ๎วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง  
   3.2 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแขํงขัน และการเลือก ศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน๎นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น 
ในแตํละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างสมดุล 
ทุกด๎าน สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู๎เรียน 
ทุกระดับ  
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎เป็นครูยุคใหมํ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดี มีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
  4. ด๎านประสิทธิภาพ  
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน 
การขับเคลื่อน บนฐานข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับบริบท ของพ้ืนที่  
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่1 - 3 
น๎อยกวํา 20 คน ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
   4.4 สํงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
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10. แผนพฒันาการศกึษาจงัหวดักาฬสนิธุ ์พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบบัทบทวน พ.ศ.2564) 
 วสิยัทัศน ์ 
  “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต1  อยํางมีคุณภาพ2 ด ารงชีวิต
อยํางเป็นสุข3  สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4  สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น5   
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 216” 
 ค านยิามวสิยัทัศน์ 
  1. เรียนรู๎ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกชํวงวัยได๎รับการพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล  
อันเป็นผลมาจากการได๎รับความรู๎ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิต 
ที่สามารถเกิดข้ึนได๎ตลอดเวลาตั้งแตํเกิดจนตาย 
  2. คุณภาพ หมายถึง ผู๎เรียนมีความรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา 
มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข หมายถึง ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา มีงานท า มีรายได๎ไมํยากจน 
  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี ทั้งนี้
จะต๎องอาศัยความรู๎ควบคูํคุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงในด๎านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม 
  5. สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎แกํ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข๎าวเขาวงวัฒนธรรม 
ผู๎ไท ผ๎าไหมแพรวาและอ่ืน ๆ มาใช๎เพ่ือเป็นความรู๎และเทคนิคที่นามาใช๎ในการแก๎ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได๎สืบทอด
และเชื่อมโยงมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพ 
  6. ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีใช๎ทักษะการเรียนรู๎ 3Rs8Cs 
 พันธกจิ  

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
  2. เสริมสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู๎ตลอดชีวิตทั่วถึงเทําเทียมกัน

อยํางมีคุณภาพ 
3. เสริมสร๎างการเป็นพลเมืองที่ดี สํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรมจริยธรรม 

และสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาก าลังคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ 

สังคม เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแขํงขันในศตวรรษท่ี 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5. สํงเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ทุกระบบ 
6. อนุรักษ์ สืบสาน สร๎างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ 

 ประเด็นยทุธศาสตรร์วม  
  ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํความความมั่นคงและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
ยุคใหมํ ที่ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง 
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  ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 เปูาประสงค์รวม 
  1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได๎รับการพัฒนาความรู๎ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
  2. หนํวยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 อยํางม่ันคงยั่งยืน และ
เรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหมํ  
  4. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํความความมั่นคงและยั่งยืน 
 เปูาประสงค ์: ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อคํานิยม ตามระบอบประชาธิปไตย อยูํ
รํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถด ารงชีพอยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยทุธท์ี ่1 : เสริมสร๎างให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตวัชีว้ดั 
       1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการหลัก
ไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความตํอเนื่อง (ร๎อยละ 100) 
       2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติด (ร๎อยละ 100) 
       3. จ านวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านปลอดสารเสพติด คุณธรรม 
จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน (สถานศึกษา จ านวน 10 แหํง) 
 กลยทุธท์ี ่2 : เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยูํรํวมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม 
 ตวัชีว้ดั 
       4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ (ร๎อยละ 100) 
       5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ เพ่ือเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ดี  (ร๎อยละ 100) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนองตํอความ
ต๎องการของตลาดแรงงานในการแขํงขันศตวรรษที่ 21 
 กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู๎บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให๎เหมาะสม สอดคล๎อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 ตวัชีว้ดั   
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       1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปรับสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับศตวรรษที ่21 (ร๎อยละ100) 
 กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุน การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช๎ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
 ตวัชีว้ดั   
       2. ร๎อยละการอํานออกเขียนได๎ของผู๎เรียนปกติ (ตั้งแตํ ป.1-ป.6) ( ร๎อยละ 100) 
       3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู๎แบบสะเต็มศึกษา เพ่ิมขึ้น (ร๎อยละ
 10) 
       4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา (ร๎อย
ละ 10) 
       5. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) แตํละ
สาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 50 ขึ้นไป (ร๎อยละ 10) 
       6. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านอํานออกเขียนได๎ คิด
วิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด๎านอาชีพ (ร๎อยละ 10) 
       7. ร๎อยละของระดับความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู๎ส าเร็จการศึกษาในแตํละระดับ 
เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร๎อยละ 10) 
 กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
 ตวัชีว้ดั   
       8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะอาชีพอยํางน๎อย 1 
อาชีพ  (ร๎อยละ 50) 
       9. ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่ 
พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 80) 
       10. อัตราการได๎งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
(ไมํนับศึกษาตํอ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพยุคใหมํ ที่ก๎าวทัน
การเปลี่ยนแปลง 
 เปูาประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ การจัดการเรียนรู๎
น าไปสูํการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต๎นแบบที่นํายกยํองเชิดชูเกียรติ 
 กลยทุธท์ี ่1 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะและมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
 ตวัชีว้ดั    
       1. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่ได๎รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร๎อยละ 10)  
       2. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่ได๎รับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร๎อยละ 10) 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีผลงานการวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 ตวัชีว้ดั    
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       3. ร๎อยละของงานวิจัยที่สร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง  (ร๎อยละ 10)  
 กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะการออกแบบการจัด 
การเรียนรู๎แบบ Active Learning น ากระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู๎ 
 ตวัชีว้ดั    
       4. ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
และน ากระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน (ร๎อยละ 80)  
       5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการจัดการเรียนรู๎แบบ 
Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร๎อยละ 10)  
 กลยทุธท์ี ่4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษาให๎มีความเชี่ยวชาญ
ด๎านวิชาชีพ 
 ตวัชีว้ดั    
       6. ระดับการพัฒนา และการมีสํวนรํวมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและผู๎ประกอบการนอก
สถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี)  
 
 กลยทุธท์ี ่5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต๎นแบบ ยกยํองเชิดชูและสร๎างขวัญก าลังใจให๎กับผู๎บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ตวัชีว้ดั 
       7. ร๎อยละของผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการยกยํองเชิดชูและสร๎างขวัญก าลังใจ
ในระดับจังหวัด (ร๎อยละ 20)  

ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 เปูาประสงค์ : ประชาชนทุกชวํงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและเทําเทียม และเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 กลยทุธท์ี ่1 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง มี
คุณภาพและเทําเทียม 
 ตวัชีว้ดั    
       1. ร๎อยละของประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
(ร๎อยละ 100)  
       2. ร๎อยละของผู๎พิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
(ร๎อยละ 100)  
 กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตามหลักสูตร  
 ตวัชีว้ดั    
   3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น (ร๎อยละ 80)  
       4. ร๎อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ร๎อยละ 100) 
 กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริมให๎บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข๎ามารํวมจัดการศึกษา 
 ตวัชีว้ดั    
       5. จ านวนบุคคลและครอบครัวได๎รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร๎อยละ 100)  
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 กลยทุธท์ี ่4 : สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร วัยแรงงาน 
 ตวัชีว้ดั    
       6. สัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาเม่ือเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา (ร๎อยละ 45:55)  
 กลยทุธท์ี ่5 : สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการวิเคราะห์ปัญหาอยํางจริงจัง และมาตรการในการก ากับ ติดตาม
ชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ 
 ตวัชีว้ดั    
       7. อัตราการออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง (ร๎อยละ 0)  
       8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านระบบดูแลชํวยเหลือ
ผู๎เรียน (ร๎อยละ 10) 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนทุกชํวงวัยมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท ามีคุณธรรมจริยธรรมและ
น๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎สร๎าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ตวัชีว้ดั    
       1. ร๎อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังความรู๎เกี่ยวกับการ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 100)  
 กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎มีกลุํมจิตอาสา ที่มาจากประชาชน ชุมชน ผู๎เรียนเข๎ามา  
มีสํวนรํวม และเป็นแกนน าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ตวัชีว้ดั    
       2. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการด ารงชีวิต
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน  (ร๎อยละ  100)  
 กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา สร๎างเครือขําย แก๎ปัญหา พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ภายในชุมชน 
 ตวัชีว้ดั 
       3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ 
มีจิตสานึกรักษส์ิ่งแวดล๎อม (ร๎อยละ 10) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 เปูาประสงค์ : หนวํยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให๎มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาและสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตวัชีว้ดั    
       1. ร๎อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
(ร๎อยละ 80)  
 กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัยมาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา 
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 ตวัชีว้ดั    
       2. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษามีฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาส าหรับการวางแผนในการบริหารจัด
การศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร๎อยละ 100)  
 กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่เข๎มแข็ง สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เกี่ยวข๎อง 
 ตวัชีว้ดั    
       3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
(ร๎อยละ 100)  
       4. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) ในด๎านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร๎อยละ 10)  
 กลยทุธท์ี ่4 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  
สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและตํางประเทศ 
 ตวัชีว้ดั    
       5. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาระหวําง หนํวยงานให๎
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
(ร๎อยละ 100) 
ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 เปูาประสงค์ : หนวํยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู๎ด๎านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นและ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ตวัชีว้ดั    
       1. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นและกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 100)  
       2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน๎อมน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน(ร๎อยละ100) 
 กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสร๎างเครือขํายความรํวมมือด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ตวัชีว้ดั    
       3. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีเครือขํายความรํวมมือด๎านการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งน าเทคโนโลยีมา
ชํวยพัฒนาและตํอยอดให๎เกิดความยั่งยืน (ร๎อยละ 100)  
 กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพรํ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยํางหลากหลาย 
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 ตวัชีว้ดั    
       4. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) ในด๎านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 10)  

11. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2564) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

เพ่ือให๎การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  โดยความเห็นชอบผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝุาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์  นโยบายแนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2564) ดังนี้ 

คํานิยมองค์กร 
  บริหารโปรํงใส ใสํใจบริการ ท างานเป็นทีม 

วิสัยทัศน์  
  “สํงเสริมคุณภาพผู๎เรียน สูํสังคมอนาคตอยํางยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ลดความเหลื่อมล้ า สร๎างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่  21  
 3. พัฒนาและสร๎างเสริมให๎ส านักงาน/สถานศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ให๎มีสมรรถนะสูงสุดสูํการเป็นองค์กรการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศและยั่งยืน  
 4. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมให๎เป็น
วัฒนธรรมองค์กร บูรณาการการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวนโดยใช๎ เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) เพ่ือ
พัฒนามุํงสูํ THAILAND 4.0  

5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

เปูาหมาย 
  1. ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู๎เรียนทุกระดับ ทุกกลุํมเปูาหมาย ได๎รับโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 อยํางเทําเทียมและทั่วถึง  

3. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎ และจรรยาบรรณ 
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ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  

มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยํางเป็น
ระบบ ใช๎การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายส านักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได๎ก าหนดนโยบายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุํงสูํ Thailand 4.0 ดังนี้ 

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

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ ์เขต 3 
 นโยบายที ่1 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 

เปูาประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
คําเปาูหมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
1. ผู๎เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

2. ร๎อยละสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 

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

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
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เปูาประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
คําเปาูหมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี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 ผู๎อ่ืน 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 
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นโยบายที ่2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

เปูาประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
คําเปาูหมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
1. ผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  

1. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มี
ทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

70 80 90 
 

100 

2. ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความ
สนใจ น าไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 

2. ร๎อยละของผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ผํานการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น 
    ด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading Literacy)  
    ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
    ด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 

3. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับ
นานาชาติ 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการ
แขํงขันระดับนานาชาติ 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
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นโยบายที ่3  ด๎านการพฒันาและสรา๎งเสรมิศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เปูาประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
คําเปาูหมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล๎องกับแนวโน๎มการพัฒนา
ของประเทศ 

1. ร๎อยละผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มี
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
 

80 80 82 85 

2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร 
และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎าน
ความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎เพ่ือ
การวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและน าไป
ปฏิบัติได๎ 

2. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑท์ี่
ก าหนด 
   2.1 ความสามารถด๎านภาษาไทย (Thai Language) 
   2.2 ความสามารถด๎านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

 
 
 

57 
53 
 

 
 
 

50 
50 
 

 
 
 

53 
53 
 

 
 
 

56 
56 
 

3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะน าไปสูํ
การพัฒนานวัตกรรม 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ 
50 ในแตํละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผํานมา  
    3.1 คําเฉลี่ยร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ของ O-net         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         3.1.1 ภาษาไทย 
         3.1.2 คณิตศาสตร์ 
         3.1.3 วิทยาศาสตร์ 
         3.1.5 ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

59 
55 
60 
60 
 

 
 
 
 
 

50 
50 
50 
50 
 

 
 
 
 
 

53 
53 
53 
53 
 

 
 
 
 
 

56 
56 
56 
56 
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     3.2 คําเฉลี่ยร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ของ O-net  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
       3.2.1 ภาษาไทย 
       3.2.2 คณิตศาสตร์ 
       3.2.3 วิทยาศาสตร์ 
       3.2.5 ภาษาอังกฤษ 

 
 

50 
50 
50 
50 
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53 
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65 
59 
59 
59 

4. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํ
อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของประเทศ   

4. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและ
การมีงานท า ตามความถนัดและความต๎องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได๎ 

70 
 
 

80 
 

90 
 

100 
 
 

5. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 

5. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีความ
ยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

 6. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
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ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” 
ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการ
การเรียนรู๎ 

7. ร๎อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” 
เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือ
ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎ 

100 
 

 

100 
 

100 
 

 

100 
 

 
7. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน และเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 

8. ร๎อยละของครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน และเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 
 

นโยบายที ่4 ด๎านการสรา๎งโอกาสในการเขา๎ถงึบริการการศกึษาทีม่ีคณุภาพ มมีาตรฐาน และการลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 

เปูาประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
คําเปาูหมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายโลก
เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน 
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับพื้นที่ รํวมมือในการ
จัดการศึกษา 

1. ร๎อยละผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

2. ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐาน
อยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 3. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและ
คุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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 4.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัย

เรียนและสามารถน ามาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ 
และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 

5. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
และความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู๎พิการ 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

5. งบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํ
สถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพ่ือให๎สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 

6. ร๎อยละของครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 

70 
 
 

80 
 

90 
 

100 
 
 

 7. ร๎อยละผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ 

70 
 
 

80 
 

90 
 

100 
 
 

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

8. ร๎อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

80 
 
 

80 
 

80 
 

80 
 
 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล
เพ่ือสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีได๎อยํางมีคุณภาพ 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2564) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

65 

นโยบายที ่5 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล๎อม 

เปูาประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
คําเปาูหมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎าน
ความรู๎ การสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 

1. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎
ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน เชํน การ
สํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆําแมลง ฯลฯ 

70 
 
 

80 
 

90 
 

100 
 
 

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท า
ระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูล ด๎านความรู๎ เรื่อง  
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 

2. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
ด าเนินการจัดท างานวิจัยด๎านการสร๎างส านึกด๎านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎ 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวม
และการน าขยะมาใช๎ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการ
เรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรม
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 
สูํการลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสูํ
ชุมชนคาร์บอนต่ า 

4. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันใน
สถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

 5. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพ่ือลดปริมาณขยะและมีสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
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5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หนํวยงานต๎นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพ่ือให๎มีบริบทที่เป็นแบบอยํางเอ้ือหรือ
สนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 

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

80 
 

90 
 

100 
 

100 
 

6. สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีนโยบายสํงเสริม
ความรู๎และสร๎างจิตส านึกและจัดการเรียนรู๎การ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

     

7. สถานศึกษาต๎นแบบน าขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อ
ลดปริมาณขยะ  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการน า 3RS 
มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิด
มาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง  
Thailand 4.0 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  มีการท านโยบายการจัดซื้อจัด
จ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร และสถานที่ให๎เป็นส านักงานสีเขียวต๎นแบบมี
นโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
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นโยบายที ่6 ด๎านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 

เปูาประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
คําเปาูหมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
1. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการ
บริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการ
บริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป 

2. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาอยํางเป็นอิสระ  
 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนให๎เป็น
หนํวยงานให๎มีความทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทัน
ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็น
หนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณในภาพรวม  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

100 100 100 100 

3. ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณ (งบลงทุน)  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

100 100 100 100 

4. ระดับผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

5. ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจ าปี 

4 4 4 4 

6. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
7. ร๎อยละของสถานศึกษาทุกแหํงมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข๎มแข็งตามกฎกระทรวงวําด๎วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
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เปูาประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
คําเปาูหมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
 8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

3. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธี
งบประมาณด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูํผู๎เรียน 

9. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการ
พัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัว
สูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํ
ตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

4. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

10. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความ
โปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

 11. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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เปูาประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
คําเปาูหมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
5. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
อยํางเป็นระบบ 

12. สถานศึกษา และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

 13. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบ
ฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

 14. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ น าไปสูํการวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 (Big Data Technology) 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

 15. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

 16. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
ใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
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สวํนที ่5 
โครงการและงบประมาณ 

นโยบายที ่1 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 
เปูาประสงค ์ ตวัชีว้ดั 

1. ผู๎เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. จ านวนสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 3. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตํอครอบครัวผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

3. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความม่ันคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ 
เป็นต๎น 

5. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ตําง ๆ เป็นต๎น 
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แนวทางการด าเนนิงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. พฒันาผูเ๎รียนใหเ๎ปน็พลเมอืงดีของชาติและเปน็พลโลกทีด่ี 
    1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
 2. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

2. พฒันาผูเ๎รียนมีความใหม๎ีความพร๎อมสามารถรบัมือกบัภยัคกุคามทุกรปูแบบ ทุกระดบัความรนุแรง ที่มผีลกระทบตอํความมัน่คงของประเทศ 
    2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตํอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหมํ ตลอดจนรู๎จักวิธีการปูองกัน และแก๎ไขหาก
ได๎รับผลกระทบจากภัยดังกลําว 
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ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
 2. มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

3. จัดสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎มีความมั่นคงปลอดภัย 
4. มีระบบการดูแล ติดตาม และชํวยเหลือผู๎เรียน ในการแก๎ปัญหาตําง ๆ  ได๎รับ
ค าปรึกษาชี้แนะและความชํวยเหลืออยํางทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบํมนิสัย 

 
 

 
 
 
 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ กลุมํงานที่

รบัผดิชอบ ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้ 
1.โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุํมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
สพป.กส.3 

90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 กลุํมนิเทศฯ 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 70,000 70,000 70,000 70,000 280,000 กลุํมนิเทศฯ 
3.โครงการสํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามดูแลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 กลุํมนิเทศฯ 

4.โครงการเหลียวหลัง แลหน๎า เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 กลุํมนิเทศฯ 
5.โครงการสํงเสริมการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน : กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี ในสถานศึกษา 

(งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) กลุํมนิเทศฯ 

6.โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนต๎านยาเสพติด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาฬสินธุ์เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 15 

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 กลุํมนิเทศฯ 
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นโยบายที ่2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
เปูาประสงค ์ ตวัชีว้ดั 

1. ผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 

1. จ านวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

2. ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสูํการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 

2. ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น 
    ด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading Literacy)  
    ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
    ด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 
 
แนวทางการด าเนนิงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ    
ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ 
วัดแววจากหนํวยงานตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. สํงเสริมสนับสนุน ให๎สถานศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะ
แนวให๎ผู๎เรียนค๎นหาตนเอง น าไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมที่จะพัฒนาตํอ
ยอดไปสูํความเป็นเลิศด๎านทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต๎องการและความถนัดของ
ผู๎เรียน 
 

1. ด าเนินการวัดแววผู๎เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู๎เรียนตามศักยภาพ 
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เชํน การจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 ขัน้ตอนหรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) การเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชํน สะ
เต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เป็นต๎น โดยสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) 
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ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
3. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  
ตั้งแตํจ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู๎เรียนอยํางเพียงพอ และ
เหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด๎านระบบบัญชี การเบิกจําย และการติดตาม 
ตรวจสอบ เป็นต๎น เพ่ือกระจายอ านาจให๎สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ 
4. สํงเสริมสนับสนุนให๎ สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิม
ศักยภาพผู๎เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต๎องการพัฒนา ทั้งด๎านวิชาการ 
ด๎านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตํระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
5. ก ากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา พร๎อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 

2. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให๎มุํงเน๎นการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู๎เรียน 
และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให๎เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งรํางกาย
และจิตใจ 
3. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ 
4. สํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนา 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนโดยเน๎นการจัดการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามความต๎องการ และความถนัดของผู๎เรียน 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอยํางน๎อย 1 ภาษา 
6. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู๎เรียน โดยมุํงเน๎นการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให๎มีการวัดประเมินจากสํวนกลางใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

กลุมํงานทีร่บัผิดชอบ 
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้ 

1.โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 กลุํมนิเทศฯ 

2.โครงการคณิตคิดเป็นคิดเร็ว ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุํมนิเทศฯ 

3.โครงการอํานออกเขียนได๎ ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 กลุํมนิเทศฯ 

4.โครงการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ และรางวัล
ทรงคุณคํา OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2562 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุํมนิเทศฯ 

 
นโยบายที ่3  ด๎านการพฒันาและสรา๎งเสรมิศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เปูาประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่
สอดคล๎องกับแนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ 

1. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 
21 (3R8C)  

2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่
สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด 
สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู๎เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและน าไปปฏิบัติ
ได๎ 

2. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ที่ก าหนด 
   2.1 ความสามารถด๎านภาษาไทย (Thai Language) 
   2.2 ความสามารถด๎านคณิตศาสตร์ (Mathematics 
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3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะน าไปสูํการพัฒนานวัตกรรม 3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผํานมา  
    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. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ   

4. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความ
ต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 

5. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 

5. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

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

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

7. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยํางด๎าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

8. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยํางด๎าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
แนวทางการด าเนนิงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. พฒันาหลักสตูรทกุระดับการศกึษา 
    1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทั้ง 4 ด๎าน (รํางกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    1.2 สํงเสริมให๎ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู๎ “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” 
ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎ ผู๎ให๎ค าปรึกษา หรือให๎ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎ และปรับระบบ
การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร 

   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง เน๎นการ
พัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู๎ให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียนและบริบทของพื้นที่ 

2. การพฒันาศกัยภาพ และคณุภาพของผูเ๎รยีน 
    2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู๎เรียนระดับปฐมวัย 
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         (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว๎นปี สรุปและรายงานผลตํอกระทรวงศึกษาธิการ
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
         (2) สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้ง
ผู๎ปกครอง ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
         (3) สนับสนุนให๎สถานศึกษามีครูหรือครูผู๎ชํวยด๎านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
         (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์
ความรู๎ใหมํ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแกํโรงเรียนและผู๎สนใจ   

     (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัด
สภาพแวดล๎อมทั้งในและนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ 
     (2) จัดการเรียนรู๎ สร๎างประสบการณ์ เน๎นการเรียน 
เป็นเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข 
     (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก  
สนามเด็กเลํนให๎ได๎มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
     (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ
ปลอดภัย 
 

         (5) ก ากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล
การด าเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง   

     (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให๎มีสุขภาวะที่ดี รํางกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรค ภัย ไข๎ เจ็บ 
     (6) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือ
การมีสํวนรํวมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
   (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

   2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
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       (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา จัดการศึกษาพัฒนาผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎มีคุณลักษณะ         
          - เป็นไปตามหลักสูตร         
          - มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21      
          - มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท าสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของประเทศ          
          - มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์น าไปสูํการพัฒนานวัตกรรม   
          - มีความรู๎ความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ          
         - มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
     (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน 
เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

     (1) จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
     (2) จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎ฐานความรู๎ และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน   
        - ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม     
        - ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี   
        - ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก๎ปัญหา  
        - ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ     
        - ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 
      (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด๎านศึกษาตํอ และ
ด๎านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู๎ การวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 
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     (3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎
เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 
     (4) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสูํการประกอบ สัมมาอาชีพ 
    (5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วน
ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ 
    (6) ก ากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ  และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง   

      (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีทักษะพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุข  
      (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์ 
และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
      (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด 
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
     (7) ด าเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วนถูกต๎องตาม
หลักโภชนาการ เป็นไปด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
     (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

  2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษา 
     (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม ให๎มีคุณลักษณะ       
      - เป็นไปตามหลักสูตร        
      - มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21       
      - มีทักษะทางด๎านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  เพ่ือใช๎เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ       
      - มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์น าไปสูํการพัฒนานวัตกรรม  
      - มีความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ        

   (1) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
   (2) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
   (3) สํงเสริม สนับสนุนครูให๎จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎
ฐานความรู๎และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) 
เชํน   
      - ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม          
      - ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี   
      - ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก๎ปัญหา  
      - ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ     
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      - มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      

      - ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 

    (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 
    (3) สํงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎
เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 
    (4) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา 
เพ่ือสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสูํการ
ประกอบสัมมาอาชีพ 
    (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู๎เรียนที่มีความรู๎และทักษะ
ด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสูํการพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให๎ผู๎เรียน 
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา 

    (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่มีความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นนัก
คิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสูํการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให๎ผู๎เรียน มีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนต๎นสามารถวางแผน
การศึกษาตํอหรือการประกอบอาชีพได๎ตามความถนัด ความต๎องการ และ
ความสนใจของตนเอง 
    (5) สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)  
    (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 2.4 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการดูแลเป็นพิเศษ 
      (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส 
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      (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด๎อย
โอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต๎องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล 
     (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนการให๎บริการชํวยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
     (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณด๎าน
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
    (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมให๎สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการ การให๎บริการ และการเรียนรู๎ 
    (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกรให๎มีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด๎อยโอกาส 
    (7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการพัฒนาผู๎บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีตํอการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส 
    (8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการให๎บริการเทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
    (9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือขําย (Education 
Partnership) ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็ก
ด๎อยโอกาส 
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3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
   (1) จัดหา พัฒนา ข๎อมูลองค์ความรู๎  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
ก าหนด 
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเข๎าถึงองค์ความรู๎ และการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล อยํางเหมาะสมตามวัย 
   (4) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียน
เรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล 

  (1) ประยุกต์ใช๎ข๎อมูลองค์ความรู๎ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ  
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหา
หลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) จัดการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
เพ่ือตอบสนองตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
ผํานการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความ
ต๎องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยําง
เป็นระบบและครบวงจร 
   (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให๎มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู 
ที่เชื่อมโยงกับความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path) 
   (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความรํวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบัน
คุรุพัฒนา หรือหนํวยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎ตรงตามความต๎องการและความขาดแคลน 
   (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผน
และเข๎ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career 
Path) 
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   (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
   (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให๎มีความรู๎ทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล๎องกับภารกิจ
และหน๎าที่ของตน 
   (7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม พัฒนา และยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษ
ของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช๎ระดับการพัฒนาทางด๎านภาษา (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   (8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถออกแบบการเรียนรู๎ 
การจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการวัดประเมินผลที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการ
จัดการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนที่มีความแตกตําง (Differentiated Instruction) 
   (10) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการ
สร๎างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking) 
   (11) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครู ให๎มีความรู๎ความสามารถ
จัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนขนาดเล็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   (12) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู๎ส าหรับ
ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู๎เรียนแตํละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ 
   (13) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
พัฒนาตนเองผํานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 
   (14) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับ
ความมุํงหมาย และหลักการจัดการศึกษาข๎อก าหนดด๎านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แหํงชาติ 
   (15) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตํการจัดท า
ฐานข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
         1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผํานระบบดิจิทัล เพื่อใช๎ในการพัฒนา 
ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
        2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชํน 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็น
พิเศษ และผู๎เรียนที่มีความแตกตําง เป็นต๎น 
        3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องผํานระบบดิจิทัล 
        4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู๎บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
        5) พัฒนาครูให๎มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
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โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ กลุมํงานที่

รบัผดิชอบ ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้ 
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย     30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุํมนิเทศฯ 

2. โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning)     30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุํมนิเทศฯ 

3. โครงการอบรมครูพัฒนาสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยเทคนิค
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์  
5W 1H      

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุํมนิเทศฯ 

4. โครงการแขํงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วัน
ภาษาไทยแหํงชาติ    ปี 2563 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุํมนิเทศฯ 

5. โครงการสํงเสริมการอํานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุํมนิเทศฯ 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติครูภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ใน
ศตวรรษท่ี 21 และขยายผลตามโครงการ Boot Camp ปีการศึกษา 2563 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุํมนิเทศฯ 

7. โครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุํมนิเทศฯ 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว ปีการศึกษา 2563 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 กลุํมนิเทศฯ 

9. โครงการสํงเสริม พัฒนา ออกแบบการเรียนรู๎และสร๎างเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผู๎เรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุํมนิเทศฯ 

10. โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพครูด๎านการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ตามแนวทางการวิจัยแบบมีสํวนรํวม     

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 กลุํมนิเทศฯ 

11. โครงการวิจัย การพัฒนาการทักษะการคิดค านวณของนักเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 กลุํมนิเทศฯ 
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โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ กลุมํงานที่

รบัผดิชอบ ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้ 
12. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุํมนิเทศฯ 
13. โครงการ Open House 2019 “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” สพป.กส.3 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 กลุํมนิเทศฯ 
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือเป็น
แบบอยํางด๎านคุณธรรม 
และจริยธรรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 กลุํมพัฒนาฯ 

15. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) เรื่อง 
การยกระดับคุณภาพด๎วยการพัฒนาครูผู๎สอนวิทยาการค านวณ (Coding) ด๎วย 
ทักษะกระบวนการ คิดชั้นสูงเชิงระบบแบบ  GPAS 5Steps ด๎วยกระบวนการ
เรียนรู๎แบบ   
ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง Active Learning 

(งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) กลุํมพัฒนาฯ 

16. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู๎บริหาร และบุคลากร
ภายในส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือให๎
หนํวยงานพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุํมพัฒนาฯ 

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

(งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) กลุํมพัฒนาฯ 

18. โครงการผู๎น าการเปลี่ยนแปลงและองค์กรแหํงการเรียนรู๎เพื่อเพ่ือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู๎บริหาร 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุํมพัฒนาฯ 

19. โครงการอบรมสัมมนาเครือขํายคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน วินัย
ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รุํนที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 กลุํมกฎหมายและ
คดี 
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นโยบายที ่4 ด๎านการสรา๎งโอกาสในการเขา๎ถงึบริการการศกึษาทีม่ีคณุภาพ มมีาตรฐาน และการลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 
เปูาประสงค ์ ตวัชีว้ดั 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน
ระดับพ้ืนที่ รํวมมือในการจัดการศึกษา 

1. ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 2. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

 3. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ 

 4. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช๎ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับ
สภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 

5. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต๎องการจ าเป็นพิเศษ
ส าหรับผู๎พิการ 

5. งบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อให๎
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 

6. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือ
ใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 

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

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาส
เข๎าถึงบริการด๎านการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร๎างหลักประกันสิทธิการ
ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีได๎อยํางมีคุณภาพ 
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แนวทางการด าเนนิงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. สรา๎งความรวํมมอืกบัองคก์รปกครองระดบัท๎องถิน่ ภาคเอกชน หนวํยงานทีเ่กี่ยวข๎องในการจดัการศกึษาใหส๎อดคลอ๎งกบับรบิทของพืน้ที่  
(1) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจน
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
(2) จัดท าฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข๎อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 

(1) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และภาคเอกชน วาง
แผนการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) รํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน เอกชน และหนํวยงาน 
ที่เก่ียวข๎องระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตํระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาตอนต๎น 
(3) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  
(อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
(4) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได๎เข๎าถึง 
บริการการเรียนรู๎ได๎อยํางทั่วถึงครบถ๎วน 
(5) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสํวน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให๎สามารถใช๎รํวมกับได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(6) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ให๎ผู๎เรียนอยํางเพียงพอ มีคุณภาพ 
(7) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให๎ผู๎เรียนที่อยูํหํางไกล  
ได๎เดินทางไปเรียนอยํางปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
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ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
2. การยกระดบัสถานศึกษาในสงักดัทกุระดับและทุกประเภท ใหม๎ีคณุภาพ และมาตรฐานตามบรบิทของพืน้ที่ 
(1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให๎มีคุณภาพในด๎านตําง 
ๆ เชํน 1) มาตรฐานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) มาตรฐาน
ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด๎านระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 4) มาตรฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต๎น การ
ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด๎านตําง ๆ ดังกลําวให๎พิจารณาตามบริบทของสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให๎มี
คุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยเน๎นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาด
เล็กในพ้ืนที่หํางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
การ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

 

3. จดัสรรงบประมาณสนับสนนุผูเ๎รยีนทุกกลุํม และสถานศกึษาทกุประเภท  อยาํงเหมาะสม และเพยีงพอ 
(1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณใน
การสนับสนุนให๎กับผู๎เรียน และสถานศึกษา อยํางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล๎อง
กับสถานภาพและพ้ืนที่ 
(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดท าแผน
งบประมาณการศึกษาอยํางอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่
ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณกํอนเสนอหนํวยงานต๎นสังกัด 
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ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความรํวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให๎เด็กวัยเรียนกลุํมขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
(4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และ
ติดตาม ก ากับการใช๎จํายงบประมาณของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและมีความ
โปรํงใส 

 

4. การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน 
(1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบโครงขําย
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล 
(Digital Literacy) แกํผู๎เรียน 
(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียนที่ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ใน
การจัดการเรียนรู๎แกํผู๎เรียน 
(4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
ส าหรับผู๎เรียนทุกระดับ ตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยําง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองน าไปสูํการสร๎างการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
(5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอยํางเหมาะสม เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาใช๎เทคโนโลยีการ
เรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (Distance Learning 
Technology: DLT) 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

กลุมํงานที่
รบัผดิชอบ 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้  
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2563 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุํมนิเทศฯ 
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology)   

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุํมนิเทศฯ 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร๎าง VDO จากภาพนิ่งเพ่ือการน าเสนอ
ผลงานและการประชาสัมพันธ์ ” 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุํมพัฒนาฯ 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุํมสํงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
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นโยบายที ่5 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล๎อม 
เปูาประสงค ์ ตวัชีว้ดั 

1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎าง
จิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและ
ชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและ
ยาฆําแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูล ด๎าน
ความรู๎ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในทุก
โรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ
และมีสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการน าขยะมา
ใช๎ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เก่ียวข๎อง 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การ
ผลิตและบริโภค สูํการลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสูํชุมชนคาร์บอนต่ า 

4. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพ่ือเป็น
แหลํงเรียนรู๎ และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นหนํวยงานต๎นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให๎มีบริบทที่
เป็นแบบอยํางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออก
ไซต์ ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ๎าน และข๎อมูลของ 
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

6. สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มี
นโยบายสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตส านึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

6. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด๎านการสร๎างส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎ 
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เปูาประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
7. สถานศึกษาต๎นแบบน าขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
 

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎ตาม
แนวทาง  
Thailand 4.0 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีการท านโยบายการ
จัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ให๎เป็นส านักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 

 
แนวทางการด าเนนิงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทาง 
การให๎องค์ความรู๎และสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
2. จัดท าคํูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ 
Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนา
วิทยากรให๎ความรู๎เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สูํสังคมคาร์บอนต่ า 
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ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่อง 
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตํ
ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศการ
เก็บข๎อมูลการลดก๏าซที่มีผลตํอปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เชํน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลํอย
คาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสูํชุมชน 
5. จัดจ๎างผู๎เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสูํชุมชนคาร์บอนต่ า 
6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ 
กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน 
7. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  
1 โรงเรียน เพื่อด าเนินการตํอยอดขยายความรู๎และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน 
และเชื่อมตํอหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
8. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล๎อมและยกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด๎านการบริหาร
จัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green office) 
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน ารํองขยายผล สํงสถานศึกษาต๎นแบบ 
ด๎านการพัฒนา ด๎านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมท้ังระบบ เชํน 
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลด
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
11. สํงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการ
จัดการเรียนรู๎เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลง
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ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
ภูมิอากาศ  
12. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล๎อมตํอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูํสังคมเมืองเชิงนิเวศและการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล๎อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  
การน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ 
การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช๎เผาและลดใช๎สารเคมี สูํโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสูํชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดล๎อมดี Green city ด๎านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
15. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และ
หนํวยงานสํงเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎
และจัดท าโครงงานด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
16. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา  
จัดคํายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต๎นแบบที่น าความรู๎จาก
โรงเรียนตํอยอดสูํชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม อยําง
น๎อย 58 ชุมชน 
17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข๎อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยน
น าเสนอผลงาน 
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ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพรํ
และเป็นต๎นแบบ สรุปผลรายงาน 

 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ กลุมํงานทีร่บัผิดชอบ 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้  
โครงการจัดการเรียนรู๎บูรณาการการคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุํมนิเทศฯ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุํมบริหารงาน
การเงินฯ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อมสูํการปฏิบัติที่ยั่งยืน 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา 
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นโยบายที ่6 ด๎านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 

 
 

เปูาประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
1. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการ
บริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป 

2. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ  
 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความทันสมัย 
พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มี
หน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณในภาพรวม  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3. ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณ (งบลงทุน)  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4. ระดับผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 5. ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 

  5.1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจ าปี 
    5.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจ าปี 
 6. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 7. ร๎อยละของสถานศึกษาทุกแหํงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งตาม

กฎกระทรวงวําด๎วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผํานการรับรอง

คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) 
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เปูาประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
3. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด๎านการศึกษา เพื่อเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน 

9. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่
มีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

4. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

10. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 11. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

5. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนอยํางเป็นระบบ 

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

 13. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด 

 14. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ 
น าไปสูํการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 (Big Data Technology) 

 15. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 

 16. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการด าเนนิงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. ให๎สถานศึกษา หรือ กลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
    (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน๎าที่ อ านาจ และ
โครงสร๎างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา 
    (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน๎าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุํมสถานศึกษา โดยให๎ค านึงถึงหลักธรรมาภิ
บาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา ให๎มีความหลากหลายและความ
แตกตํางของสถานศึกษารวมถึงความต๎องการและข๎อจ ากัดของแตํละพ้ืนที่ 
    (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาจัดหา
เจ๎าหน๎าที่เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนงาน ด๎านธุรการ ด๎านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด๎าน
บริหารงานบุคคล เพ่ือมิให๎งานดังกลําวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแกํครู ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่การจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 
    (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข๎อปฏิบัติให๎
สอดคล๎องกับการกระจายอ านาจให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา 
    (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการสํงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษาให๎มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
    (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎โรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มีระบบการ
บริหารจัดการที่หลากหลาย เชํน การบริหารจัดการแบบกลุํมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ 
คละชั้น เป็นต๎น 
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    (7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
    (8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
    (9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาให๎สถานศึกษามีอิสระใน
การบริหารจัดการศึกษา 
    (10) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มีคุณสมบัติ 
สมรรถนะ และความรู๎ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน๎าที่ 
    (11) สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจให๎อยํางเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ 
ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือ
กลุํมสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎ 
    (12) สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อท า
หน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 

2. พัฒนาส านักงานสํวนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหนํวยงาน 
มีความทันสมัยอยํางมีประสิทธิภาพ 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให๎เป็นหนํวยงานที่
ทันสมัย มีหน๎าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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    (2) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช๎ระบบการบริหารจัดการที่มํุงเน๎น
คุณธรรมและความโปรํงใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
    (3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารงาน 
    (4) บริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
    (5) จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
    (6) สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบกลุํมสถานศึกษา 
    (7) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
    (8) สํงเสริม สนับสนุน ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และ
มีสํวนรํวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
    (9) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 

 

3. ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน และสถานศึกษา 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู๎เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง  
    (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู๎เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
   (3) พัฒนาและประยุกต์ใช๎ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู๎เรียน 
เพ่ือลดความซ้ าซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล 
กับกระทรวงมหาดไทย  
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  (4) พัฒนาระบบเบิกจํายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู๎เรียน และสถานศึกษา โดยผํานระบบ
ธนาคาร 

 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให๎บริการหนํวยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ 
SaaS 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูลของนักเรียนใน
ฐานข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู๎เรียนในมิติตําง ๆ 
   (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ด๎านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร๎อมให๎บริการ (Services) เชื่อมโยงข๎อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและ
บูรณาการข๎อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช๎ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานรํวมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลตําง ๆ 
   (4) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลทรัพยากรมนุษย์ด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการเชื่อมโยงข๎อมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง 
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชํวงชีวิต เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ น าไปสูํการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
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   (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด๎านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎า
ในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข๎อมูลสารสนเทศของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแตํระดับปฐมวัย จน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง น าไปสูํการพัฒนาฐานข๎อมูล
ประชากรด๎านการศึกษาของประเทศ 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

กลุมํงานทีร่บัผิดชอบ 
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้ 

1. โครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหนํวยตรวจสอบภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 หนํวยตรวจสอบ
ภายใน 

2. โครงการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 กลุํมอ านวยการ 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุํมอ านวยการ 

4. โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินการด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุํมอ านวยการ 

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

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุํมอ านวยการ 

6. โครงการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 กลุํมสํงเสริมการศึกษา
ทางไกล ฯ 
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โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

กลุมํงานทีร่บัผิดชอบ 
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้ 

7. โครงการ “หนึ่งใจ..ให๎ธรรมะสัญจร”เพ่ือเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม น๎อม
น า ศาสตร์พระราชา สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหมํ  
ในศตวรรษท่ี 21”The role of new generation youth in the 21st 
Century. 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา 

8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของกลุํมสถานศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุํมนโยบายและแผน 
9. โครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน คําครุภัณฑ์
และสิ่งกํอสร๎าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุํมนโยบายและแผน 

10. โครงการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย และการประเมินผลการบริหาร
จัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 กลุํมนโยบายและแผน 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ที ่319/ 2563 

เรื่อง   แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2564) 
 และจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-------------------------------------- 
            ด๎วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ  
จึงแตํงตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ประกอบด๎วย 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน๎าที่ก าหนดกรอบนโยบาย เพื่อให๎คณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 
(ทบทวนปี 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยให๎มีความสอดคล๎อง เช่ือมโยงภารกิจการจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองตํอนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานศึกษาธิการภาค 
12, จังหวัดกาฬสินธุ,์ ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด๎วย  

1.1 นายสุรยิะ  ใจวงษ์    ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  ประธานกรรมการ 
1.2 นายปิยพงศ์  สุํมมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.3 นายชัยณรงค์ ฤทธ์ิวงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.4 นางวิภา  สายรตัน์  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.5 นายมนตรี  จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.6 นายสุปัน  สรุันนา ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.7 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
1.8 นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
1.9 นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
1.10 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.11 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
1.12 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

1.13 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

1.14 นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

1.15 นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 

กรรมการเลขานุการ 

1.16 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

1.17 น.ส.เมทิกา  โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

1.18 นายธีรพล  เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ  กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการทบทวนแผนพฒันาการศกึษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนป ี2564) และแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564  มีหน๎าที่ สรปุแผนงาน โครงการ ปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้น โดยให๎มีความสอดคล๎อง เช่ือมโยงภารกิจ 
การจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ตอบสนองตํอนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
กระทรวงศึกษาธิการ, จังหวัดกาฬสินธุ์, ส านักงานศึกษาธิการภาค 12, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด๎วย 
         นโยบายที ่1 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

1. นายชัยณรงค์ ฤทธ์ิวงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      รองประธานกรรมการ 
3. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางศศิกานต์  เจรญิด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. น.ส.จณิัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางเยาวลักษณ์  ศริิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรดีา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางประไพภัทร บุญเรือง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
15. น.ส.นิชามญจ์  ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
16. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
17. น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ/ 

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
18. นายอรรคพล  เนตรคณุ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ ผู๎ชํวยเลขานุการ 

    
         นโยบายที ่2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

1. นายชัยณรงค์ ฤทธ์ิวงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      รองประธานกรรมการ 
3. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางศศิกานต์  เจรญิด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรดีา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
13. น.ส.จณิัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
14. นางเยาวลักษณ์  ศริิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ/

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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          นโยบายที ่3 ดา๎นการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

1. นายมนตรี  จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      รองประธานกรรมการ 
3. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

5. นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

6. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางศศิกานต์  เจรญิด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรดีา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
13. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. น.ส.จณิัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
16. นางเยาวลักษณ์  ศริิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 
18. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
19. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
20. นางธนัชพร หนองช๎าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ/

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
21. นายฉันทพัฒน์ อุดรพิมพ์ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ ผู๎ชํวยเลขานุการ 

    
          นโยบายที ่4  ด๎านการสรา๎งโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศกึษาที่มีคุณภาพ มมีาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ทางการศึกษา 

1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
4. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
5. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

6. นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
7. นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
กรรมการ 

8. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

9. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางศศิกานต์  เจรญิด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นางรัชน ี สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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13. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรดีา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
16. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
18. น.ส.จณิัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
19. นางเยาวลักษณ์  ศริิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
20. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
21. น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
22. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
23. นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
24. น.ส.กิตตยิา  ศรีวรขันธ ์ เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
25. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
26. นางธนัชพร หนองช๎าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
27. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
28. นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ/

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
29. นายณัฐพล  ทวยล ี พนักงานพิมพ์ ผู๎ชํวยเลขานุการ 
30. นายนรากร  บุญเกิด เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ ผู๎ชํวยเลขานุการ 

    
          นโยบายที ่5 ดา๎นการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ๎ม 

1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
5. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
7. น.ส.ดวงเนตร  สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
8. นางประไพภัทร บุญเรือง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
9. นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
10. นางศศิกานต ์ เจรญิด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย ์ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
13. นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กรรมการ 
16. น.ส.ลลิตา ใจศริ ิ เจ๎าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ 
17. น.ส.นิชามญจ์  ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
18. นายอรรคพล  เนตรคณุ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ ผู๎ชํวยเลขานุการ 

          นโยบายที ่6 ด๎านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นางวิภา สายรตัน ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
3. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
4. นายสุปัน  สรุันนา ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
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5. นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
6. นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
 

7. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

กรรมการ 

8. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

9. นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

10. นายสุเมธ ปาละวงศ ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กรรมการ 
16. นางหฤทัย  แกํนส าโรง เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
17. น.ส.ปรียานันท์ โสภา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรรมการ 
18. นางธนัชพร หนองช๎าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
19. นางราตร ีเอราวัณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 
20. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
21. นางเพ็ญศร ี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
22. น.ส.ดวงเนตร  สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
23. น.ส.นิชามญจ ์ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
24. นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
25. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
26. นายธีรพล เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กรรมการ 
27. นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
28. นางประไพภัทร  บุญเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 
29. น.ส.กิตตยิา  ศรีวรขันธ ์ เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ/ 

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
30. นายณัฐพล  ทวยล ี พนักงานพิมพ์ ผู๎ชํวยเลขานุการ 
31. นายนรากร  บุญเกิด เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ ผู๎ชํวยเลขานุการ 
32. นายอรรคพล  เนตรคณุ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ  

    
3.  คณะกรรมการฝาุยการเงนิ  มหีน๎าท่ีเบิกจํายเงิน ควบคุมดูแล จดัท าเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจําย ให๎ถูกต๎อง 
ตามระเบียบ ประกอบด๎วย 

3.1 นางวิภา  สายรตัน ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
3.2 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รองประธานกรรมการ 
3.3 นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.4 น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5 น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กรรมการ 
3.6 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
3.7 น.ส.ลลิตา ใจศริ ิ เจ๎าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ/

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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6. คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน๎าที่ก ากับ  
ติดตาม  โครงการทีไ่ดร๎ับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู๎บังคับบัญชา  ประกอบด๎วย 

 
ให๎กรรมการที่ไดร๎ับการแตํงตั้ง มีหน๎าท่ีด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 และวิเคราะห์และบูรณา
การแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อให๎สอดรบักับนโยบาย จุดเน๎นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใหส๎ามารถน างบประมาณทีไ่ด๎รับไปบริหารจัดการได๎อยํางถูกต๎อง บรรลุวตัถปุระสงค์ เปาูหมาย 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสดุแกํทางราชการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

   สั่ง   ณ  วันท่ี 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
6.2 นายสุปัน  สรุันนา ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล            รองประธานกรรมการ 
6.3 นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
6.4 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
6.5 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
6.6 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
6.7 นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
6.8 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

6.9 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

6.10 นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

6.11 นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6.12 นายธีรพล  เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กรรมการ 
6.13 นายประภวิษณุ์  จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน                 
กรรมการ/เลขานุการ 

6.14 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

6.15 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ที ่320 / 2563 

เรื่อง   แตํงตั้งคณะกรรมการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2564) 
 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-------------------------------------- 
            ด๎วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ  
จึงแตํงตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ประกอบด๎วย 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน๎าที่ก าหนดกรอบนโยบาย เพื่อให๎คณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563- 
2566 (ทบทวนปี 2564) และจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยใหม๎ีความสอดคล๎อง เช่ือมโยง 
ภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตํอนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ,  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12, จังหวัดกาฬสินธุ,์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด๎วย  

1.1 นายสุรยิะ  ใจวงษ์    ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  ประธานกรรมการ 
1.2 นายปิยพงศ์  สุํมมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.3 นายชัยณรงค์ ฤทธ์ิวงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.4 นางวิภา  สายรตัน์  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.5 นายมนตรี  จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.6 นายสุปัน  สรุันนา ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.7 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
1.8 นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
1.9 นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
1.10 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.11 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
1.12 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

1.13 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

1.14 นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

1.15 นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 

กรรมการเลขานุการ 

1.16 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

1.17 น.ส.เมทิกา  โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

1.18 นายธีรพล  เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ  กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการวพิากษแ์ผนพฒันาการศกึษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนป ี2564) และแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564  มีหน๎าที่ในการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ท่ีจัดท ารํางไว๎วํามีความเหมาะสมหรือข๎อผิดพลาดควรแก๎ไขอยํางไร  
ให๎ข๎อเสนอแนะ ช้ีแนะเพื่อให๎การจัดท าแผนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎  ประกอบด๎วย 

1. นายสุรยิะ  ใจวงษ์    ก.ต.ป.น.  ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิพร  ไกยเดช ก.ต.ป.น. กรรมการ 
3. นายธีระ  ภูด ี ก.ต.ป.น. กรรมการ 
4. นายสวาส  บุญอาษา ก.ต.ป.น. กรรมการ 
 5. นายสมศรี  สุํมมาตย ์ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
 6. นายบรรทม  ชะสันต ิ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
7. นายเทวิล  ศรสีองเมือง ก.ต.ป.น. กรรมการ 
8. นางสุจิตรา  อ๎วนละมัย ก.ต.ป.น. กรรมการ 
9. นายเจษฎา  คะโยธา ก.ต.ป.น. กรรมการ 
10. นายประดาบชัย  ตุระซอง ประธานกลุมํสถานศึกษาท่ี 1 กรรมการ 
11. นายพูลผล  เหลํานายอ ประธานกลุมํสถานศึกษาท่ี 2 กรรมการ 
12. นายเทวินทร์  ฉายะโคตร ประธานกลุมํสถานศึกษาท่ี 3 กรรมการ 
13. นายอุํนใจ  จิตจักร ์ ประธานกลุมํสถานศึกษาท่ี 4 กรรมการ 
14. นายสุพรรณ์  แก๎วนิสสัย ประธานกลุมํสถานศึกษาท่ี 5 กรรมการ 
15. นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง ประธานกลุมํสถานศึกษาท่ี 6 กรรมการ 
16. นายบุญโฮม  ชัยชํวย ประธานกลุมํสถานศึกษาท่ี 7 กรรมการ 
17. นายบุญสืบ  ประจ าตน ประธานกลุมํสถานศึกษาท่ี 8 กรรมการ 
18. นายกรชกร  ชวติ ประธานกลุมํสถานศึกษาท่ี 9 กรรมการ 
19. นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย ประธานกลุมํสถานศึกษาท่ี 10 กรรมการ 
20. นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
กรรมการเลขานุการ 

21 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู๎ชํวยเลขานุการ 
    
3. คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนป ี2564) และแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีหน๎าทีจัดท าแผนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และช้ีแจงเหตผุลของการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอบข๎อซักถามแกํคณะกรรมการวิพากษ์
แผนฯ 

1. นายปิยพงศ์  สุํมมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์ ฤทธ์ิวงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
3. นางวิภา  สายรตัน์  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
4. นายมนตรี  จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
 5. นายสุปัน  สรุันนา ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
 6. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
7. นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
8. นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
9. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
10. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 

    
11. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 
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12. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

13. นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

14. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นางศศิกานต์  เจรญิด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
16. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
18. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
19. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
20. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรดีา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
21. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
22. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
23. น.ส.จณิัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
24. นางเยาวลักษณ์  ศริิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
25. น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
26. นางวรางคณา บุษมงคล เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ กรรมการ 
27. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 
28. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
29. นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
30. น.ส.ดวงเนตร  สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
31. นางประไพภัทร บุญเรือง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
32. น.ส.นิชามญจ์ ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
33. น.ส.กนกวรรณ  วรพล นักจิตวิทยา กรรมการ 
34. นางนันทพร  ครุฑโต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
35. นายสุรินทร์  หนองช๎าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
36. นางสุวรรณภา  เนตรคณุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
37. น.ส.จรยิา  จารัตน ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ กรรมการ 
38. น.ส.ธิดารัตน์  พันธุ์ศิร ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ กรรมการ 
39. น.ส.ศศิวิมล ทุมวัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ กรรมการ 
40. นางยุภาพร  ชมภูเพชร เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
41. นางธนัชพร หนองช๎าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
42. น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
43. นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการ 
44. น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กรรมการ 
45. น.ส.ลลิตา ใจศิร ิ เจ๎าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ 
46. นายสุเมธ  ปาละวงษ ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
47. น.ส.ปรียานันท์  โสภา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรรมการ 
48. สิบโท เกรียงไกร  เพยีรสร๎างสรร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  กรรมการ 
49. นางหฤทัย  แกํนส าโรง เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
50. นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ ์ เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
51. นายขจรพงศ์ นามสงํา พนักงานพิมพ์ กรรมการ 
52. นายณัฐพล  ทวยล ี พนักงานพิมพ์ กรรมการ 
53. นายนรากร  บุญเกิด เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ กรรมการ 
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6. คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน โครงการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีหน๎าที่ก ากับ  ติดตาม  โครงการที่ไดร๎ับจัดสรร
งบประมาณ รายงานผู๎บังคับบัญชา  ประกอบด๎วย 

54. นายอรรคพล  เนตรคณุ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ กรรมการ 
55. น.ส.อัญชิกาญน์ ใจศริ ิ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ กรรมการ 
56 นางณัตติยา ทวยล ี เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ กรรมการ 
57. น.ส.ปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ กรรมการ 
58. นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
กรรมการ/เลขานุการ 

59. นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

60. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

61. 
นายธีรพล เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

62. 
นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

    
4.  คณะกรรมการฝาุยการเงนิ  มหีน๎าท่ีเบิกจํายเงิน ควบคุมดูแล จดัท าเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจําย ให๎ถูกต๎อง 
ตามระเบียบ ประกอบด๎วย 

3.1 นางวิภา  สายรตัน์  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
3.2 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย ์ รองประธานกรรมการ 
3.3 นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.4 น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5 น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กรรมการ 
3.6 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
3.7 น.ส.ลลิตา ใจศริ ิ เจ๎าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ/

ผู๎ชํวยเลขานุการ 

6.1 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
6.2 นายสุปัน  สรุันนา ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล            รองประธาน

กรรมการ 
6.3 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 

 
กรรมการ 

6.4 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
6.5 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
6.6 นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
6.7 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

6.8 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

    
6.9 นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคด ี
กรรมการ 
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ให๎กรรมการที่ไดร๎ับการแตํงตั้ง มีหน๎าท่ีด าเนินตดิตามและรายงานการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 
(ทบทวนปี 2564)  และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรับปรุงข๎อมูลตามที่คณะกรรมการวิพากษ์
แผนให๎ค าแนะน าเพื่อน าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษาและเผยแพรํสูสํารธารณชน ตํอไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

   สั่ง   ณ  วันท่ี 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.10 นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
6.11 นายธีรพล  เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กรรมการ 
6.12 นายประภวิษณุ์  จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน                 
กรรมการ/
เลขานุการ 

6.13 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

6.14 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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