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คำนำ 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการพัฒนา
ประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศิลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ที่สอด
รับกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะดำเนินการตลอดระยะเวลา 5 ปี และ
สนับสนุนการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื ่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ตลอดจนการประสานงาน บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงาน   จนการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์นี้เสร็จสิ้น ด้วยความเรียบร้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
มกราคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ก 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

5 

 สารบญั 
  หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 1 
 สภาพทั่วไป 1 
 บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 10 
 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 30 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 30 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 32 
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 34 
 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 34 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 34 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 37 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  38 
 แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 40 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 41 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
45 

 มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 48 
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 49 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2562-2565   50 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
57 

ส่วนที่ 4 นโยบายพัฒนาการศึกษา 59 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 59 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 61 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 62 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

      มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

65 

 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  67 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 69 
ส่วนที่ 5 โครงการและงบประมาณ 72 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 72 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 75 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 77 

 

   ข 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

7 

สารบญั (ตอ่) 
  หน้า 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

      มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

89 

 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  95 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 100 
ภาคผนวก  109 
 คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 293/2564  

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน
2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

111 

 คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 296/2564   
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน
2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ค 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

8 

 
 
 

 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

1 

ส่วนที ่ 1 
 ขอ้มูลพืน้ฐาน  
 

1. สภาพทัว่ไป 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ตั้งอยู่เลขท่ี 71 หมู่ 4  
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอำเภอในเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา  
จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย  

1. อำเภอห้วยผึ้ง   4   ตำบล 
2. อำเภอนาคู   5   ตำบล 
3. อำเภอเขาวง   6   ตำบล 
4. อำเภอกุฉินารายณ์ 12  ตำบล 
5. อำเภอนามน   5   ตำบล  
6. อำเภอสมเด็จ   8   ตำบล 
7. อำเภอคำม่วง   6   ตำบล 

            รวม  46   ตำบล 
 สภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น มีโรงเรียนในสังกัด 199 โรงเรียน (รวม 3 
สาขา) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 26161 คน (ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

คณะผูบ้รหิาร 
           นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
           นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
           นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
           นางวภิา  สายรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
           นายมนตรี  จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       

ผูอ้ำนวยการกลุม่/หนว่ย 
นางราตรี  พูลพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
นายสุปัน  สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                
นายประภวิษณ์ุ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายอดิศักดิ์  ทวยลี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางอาทิตยา บริพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
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ระบบการติดตอ่สือ่สาร 
1. หน้าห้อง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 0-4386-9104 
2. กลุ่มอำนวยการ 0-4386-9104   
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-4386-9064 
4. กลุ่มนโยบายและแผน 0-4386-9584 
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-4386-9395 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0-4386-9281 
7. กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0-4386-9396 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 0-4386-9585 
9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0-4386-9064 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี 0-4386-9380 
11. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0-4386-9394 
12. โทรสาร 0-4386-9583 
13 http://www.kalasin3.go.th/  

จำนวนบคุลกรจำนวนบุคลากร ในสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3   
ตารางที่ 1  จำนวนบุคลากร ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) 
 

ตำแหนง่/กลุ่ม จำนวน 
ผูบ้รหิาร/ 
ผอ.กลุม่ 

ข้าราชการ 
ลูกจา้งประจำ/ 

พนกังานราชการ/
ลูกจา้งชัว่คราว 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผอ.สพท. 1 1      
รอง ผอ. สพท. 4 3 1     
กลุ่มอำนวยการ 14   1 1 3 6 3 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 1  1 6  2 
กลุ่มนโยบายและแผน 4 1   3   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 1   6 1 1 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 14 1  3 9  1 
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 1  1 5  4 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1  1     
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2  1  1   
กลุ่มกฎหมายและคดี 1  1     
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4 1   1 2  

รวม 75 10 5 6 34 9 11 

http://www.kalasin3.go.th/
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จำนวนโรงเรยีน  นักเรยีน คร ูแยกอำเภอ  
ตารางที่ 2  ตารางแสดงจำนวนโรงเรียน / ครู (ข้อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 
มิถุนาย 2564, ข้อมูล ครู/บุคลากร (EMIS) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) 
 

อำเภอ จำนวนโรงเรยีน จำนวนนกัเรียน จำนวนคร ู
ลูกจา้งประจำ/ 

พนกังานราชการ/
ลูกจา้งชัว่คราว 

ห้วยผึ้ง 18 1,894 139 38 
นาคู 22 1,954 136 36 
เขาวง 16 2,133 148 30 
กุฉินารายณ์ 55 7,629 526 83 
นามน 20 2,850 177 43 
สมเด็จ 42 5,409 349 85 
คำม่วง 26 4,292 292 59 

รวม 199 26,161 1,767 374 
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หว้ยผึง้ นาคู เขาวง กฉิุนารายณ์ นามน สมเด็จ ค ามว่ง

จ านวนโรงเรียน 18 22 16 55 20 42 26

จ านวนนกัเรียน 1,894 1,954 2,133 7,629 2,850 5,409 4,292

จ านวนครู 139 136 148 526 177 349 292

ลกูจา้ง 38 36 30 83 43 85 59

จ ำ
นว

น

จ ำนวนโรงเรียน/ครู
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จำนวนนกัเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรยีน  
ตารางที่ 3 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน  
(ข้อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ขนาดโรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน 
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 - 120 คน) 125 7,168 
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 - 200 คน) 39 6,476 
ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201 - 300 คน) 22 4,707 
ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301 - 499 คน) 11 4,910 
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 1 1,854 
ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 1 1,622 
ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) - - 

รวมทัง้สิน้ 199 26,161 
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จ านวนโรงเรียน 125 39 22 11 1 1 0

จ านวนนกัเรียน 7,168 6,476 4,707 4,910 1,854 1,622 0
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จำนวนนกัเรียน หอ้งเรยีน แยกอำเภอ  
ตารางที่ 4  ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 (วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

กลุ่ม/อำเภอ 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

รวมทั้งสิ้น 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 
อำเภอห้วยผึ้ง 190 22 1,502 105 202 15 1,894 142 
อำเภอนาคู 348 38 1,391 132 215 12 1,954 182 
อำเภอเขาวง 221 22 1,604 162 308 21 2,133 205 
อำเภอกุฉินารายณ์ 1,300 107 5,714 372 615 48 7,629 527 
อำเภอนามน 536 35 1,957 123 357 19 2,850 177 
อำเภอสมเด็จ 1,029 84 4,073 278 307 18 5,409 380 
อำเภอคำม่วง 719 57 2,813 187 760 45 4,292 289 

รวมทัง้สิน้ 4,343 365 19,054 1,359 2,764 178 26,161 1,902 
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หว้ยผึง้ นาคู เขาวง กฉิุนารายณ์ นามน สมเด็จ ค ามว่ง

ก่อนประถม 190 348 221 1,300 536 1,029 719

ประถมศึกษา 1,502 1,391 1,604 5,714 1,957 4,073 2,813

มธัยมศึกษาตอนตน้ 202 215 308 615 357 307 760

จ ำ
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น

จ ำนวนนักเรียน
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จำนวนนกัเรียนจำแนกรายชัน้เรียน 
ตารางที่ 5  ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นเรียน (ข้อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 ระดบัชัน้ จำนวนนกัเรียนรายชัน้ 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

0 
1,958 
2,385 

รวม 4,343 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

2,975 
2,881 
3,399 
3,281 
3,231 
3,287 

รวม 19,054 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

880 
976 
908 

รวม 2,764 
รวมทัง้สิน้ 26,161 
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 รายชือ่โรงเรยีนคุณภาพประจำตำบล 
ลำดับ

ที ่
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ 

เปิดสอน 
ระดับ 

1 1046030249 กุดค้าวเทพพิทยา กุดค้าว กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
2 1046030230 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุดหว้า กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
3 1046030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
4 1046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แจนแลน กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
5 1046030254 นาโกวิทยาสูง นาโก กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
6 1046030242 นาขามวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
7 1046030216 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ์ ประถม 
8 1046030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
9 1046030262 บ้านคุย สามขา กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
10 1046030227 หนองห้างอำนวยวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์ ประถม 
11 1046030257 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
12 1046030268 บ้านสวนผึ้ง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
13 1046030347 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กุดปลาค้าว เขาวง ขยายโอกาส 
14 1046030338 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง ประถม 
15 1046030346 กุดสิมวิทยาสาร คุ้มเก่า เขาวง ขยายโอกาส 
16 1046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย เขาวง ขยายโอกาส 
17 1046030349 บ้านส้มป่อย สระพังทอง เขาวง ขยายโอกาส 
18 1046030352 บ้านหนองผือ หนองผือ เขาวง ขยายโอกาส 
19 1046030411 บ้านดินจี่ ดินจี่ คำม่วง ขยายโอกาส 
20 1046030391 บ้านคำพิมูล ทุ่งคลอง คำม่วง ขยายโอกาส 
21 1046030405 บ้านโจดนาตาล นาทัน คำม่วง ขยายโอกาส 
22 1046030408 บ้านนาบอน นาบอน คำม่วง ขยายโอกาส 
23 1046030398 สูงเนินวิทยาคม เนินยาง คำม่วง ประถม. 
24 1046030393 ชุมชนโพนพิทยาคม โพน คำม่วง ขยายโอกาส 
25 1046030505 บ้านนาคู นาคู นาคู ประถม 
26 1046030520 บ้านจาน โนนนาจาน นาคู ประถม 
27 1046030516 บ้านม่วงกุล บ่อแก้ว นาคู ขยายโอกาส 
28 1046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแล่นช้าง นาคู ขยายโอกาส 
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ลำดับ
ที ่

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ 
เปิดสอน 
ระดับ 

29 1046030507 บ้านนากระเดา สายนาวัง นาคู ประถม 
30 1046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน นามน ขยายโอกาส 
31 1046030467 หนองหญ้าปล้อง ยอดแกง นามน ขยายโอกาส 
32 1046030483 สงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน ขยายโอกาส 
33 1046030482 หนองบัวใน หนองบัว นามน ขยายโอกาส 
34 1046030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน ประถม 
35 1046030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ ประถม 
36 1046030322 บ้านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ ขยายโอกาส 
37 1046030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา มหาไชย สมเด็จ ประถม 
38 1046030296 ชุมชนบ้านบอนวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ ประถม 
39 1046030297 หนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ สมเด็จ ขยายโอกาส 
40 1046030299 สมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ ขยายโอกาส 
41 1046030312 หนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ ประถม 
42 1046030305 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ หมูม่น สมเด็จ ขยายโอกาส 
43 1046030495 คำหมุนผดุงเวทย์ คำบง ห้วยผึ้ง ประถม 
44 1046030487 ไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง ขยายโอกาส 
45 1046030491 บ้านห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ประถม 
46 1046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง ขยายโอกาส 
 
รายชือ่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
ลำดับ

ที ่
รหัส

โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน 

1 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ 2 46030002 บ้านโนนเที่ยง 

3 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 4 46030008 หนองหญ้าปล้อง 

5 46030011 สงเปลือยวิทยายน 6 46030015 หนองบัวใน 

7 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา 8 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 

9 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 10 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 

11 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 12 46030038 นาโกวิทยาสูง 

13 46030043 นาขามวิทยา 14 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 
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ลำดับ
ที ่

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
ลำดับ

ที ่
รหัส

โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน 

15 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 16 46030058 บ้านคุย 

17 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 18 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำก้ัง) 

19 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 20 46030073 บ้านกลาง 

21 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 22 46030075 บ้านสวนผึ้ง 

23 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 24 46030081 บ้านโพนสวาง 

25 46030083 กุดสิมวิทยาสาร 26 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 

27 46030095 บ้านโพนแพง 28 46030096 บ้านดินจี่ 

29 46030099 ทุ่งคลองวิทยา 30 46030102 บ้านคำพิมูล 

31 46030103 บ้านนาไร่เดียว 32 46030104 บ้านโนนค้อ 

33 46030105 นาทันวิทยา 34 46030106 บ้านหนองสระพัง 

35 46030107 บ้านโจดนาตาล 36 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา 

37 46030109 บ้านนาบอน 38 46030115 บ้านหนองม่วง 

39 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม 40 46030129 บ้านกอกวิทยาคม 

41 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม 42 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ 

43 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล 44 46030150 บ้านโนนชาด 

45 46030161 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 46 46030164 คำบงพิทยาคม 

47 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว 48 46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูน 

49 46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 50 46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 

51 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ 52 46030089 บ้านส้มป่อย 

53 46030092 บ้านหนองผือ 54 46030094 บ้านโพนนาดี 

55 46030184 บ้านชาด 56 46030188 โคกนาดี 

57 46030194 บ้านม่วงกุล 58 46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 
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บทบาทหนา้ทีข่องสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษา  
   กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560  
(2560 : 13-14) ว่าให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ 
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน               
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน        
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 
ด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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การแบง่สว่นราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา พ.ศ.2560   
1. ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง 

ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 (2560 : 13)  ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

2. ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่  2) พ.ศ.2561 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

“(10) กลุ่มกฎหมายและคดี” 
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2. ผลการดำเนนิงานปงีบประมาณ 2564 
1) ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา     
ผลการดำเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน  (Ordinary National Education Test : O-NET)  
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินการตามแนวทางของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน เพ่ือให้ได้ผลการทดสอบที่
มีคุณภาพ และน่าเชื ่อถือ  โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน  (O-NET)  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ตาราง  6  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563  เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัด   ระดับภาค  ระดับสังกัด  
และระดับประเทศ   
 

ที ่
หน่วยงาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (Mean : X ) 
เฉลี่ย 4 วิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
1 สพป.กาฬสินธุ์ 3  52.27 34.51 26.35 36.43 37.39 
2 ระดับจังหวัด 53.11 35.70 26.82 36.71 38.09 
3 ระดับ สพฐ. 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02 
4 ระดับประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 

 
จากตาราง 6  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และเฉลี่ยรวม  4  วิชา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  52.27,  34.51,  26.35, 36.43 และ 37.39 แสดงให้
เห็นว่าวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ 52.27และวิชาคณิตศาสตร์ ต่ำที่สุด  คิดเป็น
ร้อยละ  26.35 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม  4  วิชา  ระดับจังหวัด ( X =38.09) ระดับสังกัด สพฐ. ( X

=40.02)  และระดับประเทศ  ( X =42.13)  พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับจังหวัด  
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม 4 วิชา

ระดบัเขตพืน้ที่

ระดบัจงัหวดั

ระดบั สพฐ.

ระดบัประเทศ

 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี ่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 6  ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื ้นที ่  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และ
ระดับประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง  7  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2562  และปีการศึกษา  2563   
 

ที ่ วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง X  

ปี 62-63 
หมายเหตุ 

X  S.D. X  S.D. 
1 ภาษาไทย 46.10 12.53 52.27 15.08 6.17 เพ่ิมข้ึน 
2 ภาษาอังกฤษ 27.74 10.11 34.51 15.22 6.77 เพ่ิมข้ึน 
3 คณิตศาสตร์ 29.10 13.01 26.35 10.73 -2.75 ลดลง 
4 วิทยาศาสตร์ 32.86 12.06 36.43 12.27 3.57 เพ่ิมข้ึน 

เฉลี่ยรวม 4 วิชา 33.95  37.39  -3.44 ลดลง 
 
จากตาราง 7  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และรวม 4 วิชา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  52.27, 34.51, 26.35, 36.43 และ7.39   เมื่อเปรียบเทยีบกับ
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คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562  พบว่า สาระภาษาไทย เพิ่มขึ้น (6.17) ภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน (6.77)  คณิตศาสตร์
ลดลง (-2.75)  วิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึน (3.57)  และเฉลี่ย   รวม  4  วิชาลดลง (-3.44) ตามลำดับ 
 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2562  และปีการศึกษา  2563  

 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา  2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังตารางดังนี้ 

ตาราง  8  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  (O-NET) ระดับชั้น
ม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  3 ป ีการศ ึกษา 2563  เปร ียบเท ียบระด ับเขตพ ื ้นท ี ่   ระด ับจ ั งหว ัด ระด ับภาค   
ระดับสังกัด  และระดับประเทศ   
 

ที ่
หน่วยงาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ( X )  
เฉลี่ย 4 วิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
1 สพป. กาฬสินธุ์ 3 48.35 27.45 20.90 27.20 30.98 
2 ระดับจังหวัด 54.07 31.68 23.60 29.09 34.61 
3 ระดับ สพฐ. 55.18 34.14 25.82 31.17 36.58 
4 ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  3  ปีการศึกษา  2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
และรวม 4 วิชา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  48.35  27.45  20.90  27.20และ  30.98 ตามลำดับ  แสดงให้เห็นว่า
วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด   คิดเป็นร้อยละ 48.35  และวิชาคณิตศาสตร์ต่ำที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  
20.90    

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ รวม 4 วชิา

ปี กศ.2562

ปี กศ.2563
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เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม  4 วิชา  ระดับจังหวัด  ( X = 34.61) ระดับสังกัด ( X = 36.58)  
และระดับประเทศ  ( X = 36.01)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าทุกระดับ  
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และ
ระดับประเทศ  

 
ตาราง  9 แสดงคะแนนเฉล ี ่ยร ้อยละ  ผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน ( O-NET)                
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2562  และปีการศึกษา  2563   
 

ที ่ สาระ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง 

ปี 61-62 
หมายเหตุ 

X  S.D. X  S.D. 
1 ภาษาไทย 51.56 13.32 48.35 14.71 -3.21 ลดลง 
2 ภาษาอังกฤษ 27.82 7.03 27.45 8.66 -0.37 ลดลง 
3 คณิตศาสตร์ 21.69 9.83 20.90 9.19 -0.79 ลดลง 
4 วิทยาศาสตร์ 29.38 7.84 27.20 7.13 -2.18 ลดลง 
เฉลี่ยรวม 4 สาระ 33.78  30.98  -0.89 ลดลง 

 
จากตาราง 9  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
และรวม 4 วิชา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  48.35 27.45  20.90  27.20 และ 30.98  ตามลำดับ 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม 4 วิชา

ระดับเขตพื้นที่

ระดับจังหวดั

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

16 

เม ื ่อเปร ียบเทียบกับคะแนนเฉลี ่ยปีการศึกษา 2562  พบว่า  ว ิชาภาษาไทย ลดลง ( -3.21)  
ภาษาอังกฤษ ลดลง (-0.37)  ส่วนคณิตศาสตร์  ลดลง  (-0.79)  วิทยาศาสตร์ ลดลง (-2.18) และเฉลี่ยรวม 4 
วิชา ลดลง (-0.89)  
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี ่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2562  และปีการศึกษา  2563  

 

การวเิคราะหผ์ลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  สรุปผล ดังนี้ 
 3.1  นักเรียนกลุ ่มเป้าหมาย ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่  6  จำนวน  1,743  คน  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  458  คน  ได้รับการทดสอบความรู้และความคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

3.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 

3.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ( =52.27) ภาษาอังกฤษ  
( =34.51)  คณิตศาสตร์  ( =26.35)  วิทยาศาสตร์ (  =36.43)  และคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ( =37.39)  
ตามลำดับ  จำแนกคะแนนสูงสุดและต่ำสุดรายวิชา ภาษาไทยคะแนนสูงสุด  91.00  คะแนนต่ำสุด  10.00  
ภาษาอังกฤษคะแนนสูงสุด  97.50  คะแนนต่ำสุด  5.00  คณิตศาสตร์คะแนนสูงสุด 85.00 คะแนนต่ำสุด  0.00  
และวิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุด  82.30  คะแนนต่ำสุด 0.00 ตามลำดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ระดับสังกัด สพฐ. ( =40.02) และระดับประเทศ (
=42.13)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

เมื ่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี ่ยปีการศึกษา 2562  พบว่า  สาระภาษาไทย เพิ ่มขึ ้น (6.17)  
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน (6.77)  คณิตศาสตร์ ลดลง (2.75)  วิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึน (3.57)  และคะแนนเฉลี่ยรวม 4 
วิชา เพิ่มขึ้น (3.44)  ตามลำดับ    
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3.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปี
การศึกษา  2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ( =48.35) ภาษาอังกฤษ  ( =
27.45)  คณิตศาสตร์  ( =20.90)  วิทยาศาสตร์ (  =27.20)  และคะแนนเฉลี่ยรวม  4 วิชา ( =30.98)  
ตามลำดับ  จำแนกคะแนนสูงสุดและต่ำสุดรายสาระภาษาไทย  คะแนนสูงสุด  87.50  คะแนนต่ำสุด 5.00  
ภาษาอังกฤษ คะแนนสูงสุด 65.00  คะแนนต่ำสุด  5.00  คณิตศาสตร์คะแนนสูงสุด  64.00  คะแนนต่ำสุด  
0.00  และวิทยาศาสตร์  คะแนนสูงสุด  53.00  คะแนนต่ำสุด 7.40  ตามลำดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ระดับสังกัด ( =36.58) และระดับประเทศ (
=36.01)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าทุกระดับทั้ง 4 วิชา 

เมื ่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี ่ยปีการศึกษา 2562  พบว่า  วิชาภาษาไทย ลดลง (3.21)  
ภาษาอังกฤษ ลดลง (0.37)  ส่วนคณิตศาสตร์  ลดลง  (0.79)  วิทยาศาสตร์ ลดลง (2.18) และคะแนนเฉลี่ยรวม 
4 วิชา ลดลง (0.89)  

3.2.3 ผลการจำแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ที่ควรเร่งพัฒนา 
และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนี้ 

  3.2.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นประถมศึกษา 
ปีที ่6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3  ปีการศึกษา  2563   

1)  วิชาภาษาไทย (61) พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนา  เนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ท 3.1 มาตรฐาน ท 4.1 มาตรฐาน ท 5.1 มาตรฐาน ท 
1.1 และมาตรฐาน ท 2.1 ตามลำดับ 
 สาระการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับประเทศ 
ได้แก่ สาระ การฟัง การดู และการพูด สาระ หลักการใช้ภาษาไทย สาระ วรรณคดีและวรรณกรรม สาระ การ
อ่าน สาระ การเขียน 

2)  วิชาภาษาอังกฤษ (63) พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที ่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนา เนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1 1 มาตรฐาน ต 1.1 มาตรฐาน ต 1.2  
มาตรฐาน ต 1.3 มาตรฐาน ต 4.1 มาตรฐาน ต 2.2 และ ตามลำดับ 
 สาระการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนา  เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
ได้แก่ สาระ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สาระ ภาษาและวัฒนธรรม สาระ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
  3)  วิชาคณิตศาสตร์ (64) พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที ่เขตพื ้นที ่ควรเร่งพัฒนา เนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ค 2.2 มาตรฐาน ค 1.1 มาตรฐาน ค 3.1 
มาตรฐาน ค 2.1 มาตรฐาน ค 1.2 มาตรฐานบูรณาการ ตามลำดับ สาระการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนา  
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่ สาระ สถิติและความน่าจะเป็น  สาระ จำนวน
และพีชคณิต สาระ การวัดและเรขาคณิต สาระ บูรณาการ 
  4)  วิชาวิทยาศาสตร์ (65)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที ่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐาน ว 1.3  มาตรฐาน ว 1.1  มาตรฐาน ว 3.2  
มาตรฐานบูรณาการ มาตรฐาน ว 1.2  มาตรฐาน ว 2.2  มาตรฐาน ว 4.2  มาตรฐาน ว 3.1  มาตรฐาน ว 2.1  
มาตรฐาน ว 2.3 ตามลำดับ    
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 สาระการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนา  เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
ได้แก่  สาระ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาระ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  สาระ เทคโนโลยี  สาระวิทยาศาสตร์
กายภาพ 

 3.2.3.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  ปีการศึกษา  2563   

1)  วิชาภาษาไทย (91)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับประเทศ  ได้แก่ มาตรฐาน ท 1.1   มาตรฐาน ท 5.1    
มาตรฐาน ท 2.1   มาตรฐาน ท 4.1  และมาตรฐาน ท 3.1 ตามลำดับ  
  สาระการเรียนรู ้ที ่เขตพื ้นที ่ควรเร่งพัฒนา  เนื ่องจากคะแนนเฉลี ่ยของเขตพื ้นที ่ต ่ำกว่า
ระดับประเทศ ได้แก่  สาระ การอ่าน  สาระ วรรณคดีและวรรณกรรม  สาระ การเขียน  สาระ หลักการใช้
ภาษาไทย  สาระ การฟัง การดู และการพูด ตามลำดับ 

2)  วิชาภาษาอังกฤษ (93)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที ่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1   มาตรฐาน ต 1.1  มาตรฐาน ต 2.2  
มาตรฐาน ต 1.3 มาตรฐาน ต 1.2 ตามลำดับ 
  สาระการเรียนรู ้ที ่เขตพื ้นที ่ควรเร่งพัฒนา  เนื ่องจากคะแนนเฉลี ่ยของเขตพื ้นที ่ต ่ำกว่า
ระดับประเทศ ได้แก่  สาระ ภาษาและวัฒนธรรม  สาระ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ตามลำดับ 

3)  วิชาคณิตศาสตร์ (94)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที ่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนา เนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐาน ค 3.1  มาตรฐานบูรณาการ มาตรฐาน ค 1.3 
มาตรฐาน ค 3.2  มาตรฐาน ค 2.2  มาตรฐาน ค 1.1 มาตรฐาน ค 1.2   มาตรฐาน ค 2.1 ตามลำดับ  
  สาระการเรียนรู ้ที ่เขตพื ้นที ่ควรเร่งพัฒนา  เนื ่องจากคะแนนเฉลี ่ยของเขตพื ้นที ่ต ่ำกว่า
ระดับประเทศ ได้แก่  สาระ บูรณาการ  สาระ สถิติและความน่าจะเป็น  สาระ จำนวนและพีชคณิต  สาระ การ
วัดและเรขาคณิต ตามลำดับ 

4)  วิชาวิทยาศาสตร์ (95)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐาน ว 4.2  มาตรฐาน ว 3.1 มาตรฐาน ว 1.2 มาตรฐาน ว 2.2   
มาตรฐาน ว 1.1  มาตรฐาน ว 4.1  2  มาตรฐาน ว 3.2  มาตรฐาน     ว 1.3  มาตรฐาน ว 2.1  มาตรฐานว 2. ตามลำดับ  
 สาระการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนา  เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
ได้แก่  สาระ เทคโนโลยี  สาระ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  สาระ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาระ วิทยาศาสตร์
กายภาพ 

อภิปรายผล 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2563ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4  วิชาต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยในทุก
ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด  ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นปัจจัยเชิงประบวนการ  
ปัจจัยส่วนบุคคล  หรือ  เหตุปัจจัยทางสังคมศาสตร์ ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการผลคะแนนการ
ทดสอบ O-NET  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 
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1.  นักเรียน  
1.1  การเห็นความสำคัญของการสอบ  ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอบ  การบริหารเวลา    ในการ

ทดสอบ  และความละเอียดรอบคอบค่อนข้างน้อย  จึงส่งผลให้ทำข้อสอบไม่ทันตามเวลาที่กำหนด และทำข้อสอบ
ไม่ได้  

1.2  สภาพแวดล้อมของครอบครัว และโรงเรียน  นักเรียนบางคนขาดความรู้พื้นฐานและการเชื่อมโยง
ในระดับที่สูงขึ้น  ไม่คุ้นชินกับรูปแบบของข้อสอบในระดับชาติ  นักเรียนบางคนอ่าน    ไม่คล่อง  และขาดทักษะการ
อ่านจับใจความสำคัญ  การคิดวิเคราะห์สถานการณ์จากโจทย์   

2.  ครูผู้สอน  
2.1 ประสบการณ์ด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติการสอนระดับชั้นเรียนได้แก่ การ

วิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำหน่วยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันการวัดและประเมินผลระดับชั้น
เรียนและระดับชาติไม่สัมพันธ์กัน เนื่องจากการวัดและการประเมินผลองครู การสร้างเครื่องมือวัดผู้เรียนใน
ระดับชั ้นเรียนยังไม่กระตุ ้นให้นักเรียนคิดในลักษณะการนำไปใช้ในสถานการณ์หรือการดำเนินชีว ิต ซึ่ง
แบบทดสอบระดับชาติจะเน้นการนำไปใช้มากกว่าการจำเนื้อหาของหลักสูตร 

2.2  การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้วัสดุการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา ตลอดจนเทคนิคการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมครอบคลุมใน การให้บริการกับผู้เรียนและมี
จำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้จริง หรือใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของครูมีน้อย  

2.3  จำนวนอัตรากำลังครูที่จำกัด  ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระ  และสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับวิ ชาที่
รับผิดชอบสอน ส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครูในเนื้อหาที่มีความลึกซ้ึงมากกว่า 

2.4 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  มีการหยุดเรียนทำให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมพร้อมผู้เรียน
เพ่ือเข้ารับการทดสอบ  

3. ผู้บริหารและการบริหารจัดการ  
การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้และการทำงานของครูดำเนินการ  โดยขาด

ความต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  การนิเทศ
ภายในไม่ทั่วถึงหรือนิเทศครูไม่ครบทุกคน วิธีดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง      การเรียนของนักเรียน  ส่วน
หนึ่งพบว่าเน้นการสอนเสริมแบบเข้มข้นหรือการติวข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) มีวัตถุประสงค ์เพ่ือทดสอบความรู้ ทักษะการคิด     ของนักเรียนตามสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษาควรเน้นการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น ให้เป็นไปตามทุกมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่าย   มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

4. ปัจจัยเกี่ยวกับข้อสอบ  
ระดับความยากของข้อสอบ O-NET  พบว่า มีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นว่าข้อสอบ O-NET  มีความยากง่าย แตกต่างกันไป วิชาที ่นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่ายากมากคือ วิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงข้อสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะห์ซึ่งผู้สอนมีความคิดเห็นว่าค่อนข้าง
ยากเกินกว่าที่นักเรียนจะสามารถท าได้  ช่วงเวลาในการสอบและการแจ้ง  ผลการสอบล่าช้า ท าให้เด็กไม่เห็น
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ความส าคัญ นอกจากการแจ้งผลการสอบที่ล่าช้า ท าให้ผู้บริหารและครูไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียน
เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาได้ทันท่วงที  

 
5. ปัจจัยเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบภายใต้สถานการณ์ COVID-19  

เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจในการเข้ารับการทดสอบด้วยตนเองและนักเรียนไม่ได้เข้ารับการทดสอบทุกคน การ
ติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับทดสอบขาดความต่อเนื่อง การปฏิบัติตามปฏิทิน
การดำเนินการทดสอบค่อนข้างกระชั้นชิด โรงเรียนเกิดความสับสนในการนำข้อมูลผู้สอบเข้าสู่ระบบการจัดสอบ 
O-NET ทำให้นักเรียนบางส่วนต้อง Walk in และโรงเรียนส่วนหนึ่งไม่มีค่าสถิติระดับโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้  
แนวทางการนำผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 
1.1  ระดับนักเรียน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  แสดงคะแนนของ

นักเรียนแต่ละระดับ  โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแต่ละวิชาว่าสูงกว่าหรือตำกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับโรงเรียน ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพ่ือเป็นการประเมินและพัฒนาตนเองให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น  

1.2  ระดับครูผู้สอน ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอนจากใบ
รายงานผล การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของ
นักเรียนทั้งโรงเรียน การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ทำ
ให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นโดยกำหนดปัญหา เงื่อนไขความสำเร็จ  
สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 

1.3  ระดับผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาค่าสถิตติในทุกกลุ่มสาระวิชาและแยกย่อยรายมาตรฐาน
การเรียนรู้  พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเทียบเคียงกับ โรงเรียนที่อยู่
ในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนที่  ใกล้เคียง
กัน และระดับประเทศ เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้  ระบบ
การนิเทศ ติดตาม กำกับ และส่งเสริมสนับสนุน  

1.4  ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา ใบรายงานผลฉบับที ่ 2 และ 3 ค่าสถิติระดับศูนย์สอบ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 แยกมาตรฐานการเรียนรู ้แสดงคะแนนเฉลี ่ยระดับเขตพื้นที่
การศึกษาซึ่งเขตพ้ืนที่นำไป ใช้ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได้  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1.1  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

1)  ศึกษาผลการประเมินและนำผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลไปวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณภาพ ที่กำหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2)  พัฒนาการเรียนเปลี่ยนการสอนที่หลากหลาย จัดทำวิจัยในชั้นเรียนรวมถึงการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้
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ด้วยตนเอง เช่น STEM  Active Learning เรียนรู้จากการทำโครงงาน เรียนรู้ด้วยวิธีสืบค้นข้อมูล เรียนรู้จากข้อ
สงสัยหรือความสนใจของนักเรียน เป็นต้น 

3)  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และวัดประเมินผล สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้  

4)  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดโดยเน้นการพัฒนาวิธีสอน สื่อและการวัด
และประเมินผล เลือกวิธีสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติ  ให้นักเรียนได้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมเรียงลำดับจากง่ายไปยากใช้สื่อจาก DLIT  DLTV  เป็นต้น 

5)  ศึกษาโครงสร้างรูปแบบข้อสอบ (Test blue print) เพ่ือวางแผนการจัด       การเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับทิศทางการวัดผลระดับชาติ ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนทุกคนให้มี
การประยุกต์ใช้แบบทดสอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู 

6)  นำผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม  พัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

1.2  การบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
1)  สร้างความตระหนักและและความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน  ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2)  นำข้อมูลไปใช้ในเชิงบริหารและให้ขวัญกำลังใจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงคุณภาพ ส่งเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  การสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  การวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET  การมอบรางวัลโล่  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา
ให้นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET สูง  และครูผู้รับผิดชอบ 

3)  กำหนดแผนงาน มาตรการ แนวทาง และวิธีการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เป็น
รูปธรรม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  และมีความเข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

4)  วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา และรายมาตรฐานการเรียนรู้ใน
แต่ละกลุ่มสาระ  เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
เพ่ือทราบถึงจุดที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน  สังเคราะห์ผลการประเมินโดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่าถดถอย (Regression Analysis) เพื่อศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 3 -5 ปี ย้อนหลัง
ตามบริบทขอตนเอง  จะช่วยให้ผลการประเมินพัฒนาการมีความชัดเจนมากขึ้น หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุเพ่ืออธิบาย
ผลผลิตที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล  และนำไปกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี  เพ่ือกำหนด
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  สิ่งสำคัญสถานศึกษาควร
มีสารสนเทศด้านปัจจัย และกระบวนการ ที่สามารถอธิบายประกอบผลการทดสอบ 

5)  สร้างเครือข่ายการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างโรงเรียนเครือข่าย
กลุ่มสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันแบบทดสอบ สื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนร่วมกัน  
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6)  วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ   ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี  และ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

7)  ระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุง พัฒนา ห้องปฏิบัติทางภาษา ห้องปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์  สื่อ เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  

1.3  การบริหารจัดการระดับเขตพื้นที่ 
1)  วิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จัดทำข้อมูล

สารสนเทศของผลการทดสอบ เพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2)  สื่อสาร ทำความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา รวมถึงการนำผลการสอบมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  การเรียนรู้และพัฒนาผ่านสื่อ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เช่น DLTV  DLIT คลังข้อสอบออนไลน์การเรียนผ่าน
โปรแกรม  แอพพลิเคชั่นต่างๆ การสนทนาทางไลน์ (Line) เฟสบุค (Facebook) และอื่น ๆ  รวมถึงการพัฒนา 
ต่อยอดให้มีสื่อ นวัตกรรม หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ที่สะดวกใช้ ง่ายต่อการเข้าถึงเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูให้สามารถเรียนรู ้ได้ทุกที ่ทุกเวลา (Anytime - Anywhere) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง 
สม่ำเสมอ ยึดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ  
(Best  Practice)  ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4)  เสริมสร้างการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) กับสถาบันทางการศึกษา องค์กรและ
ภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนักต่อผู้ บริหารและคณะครู  
โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา โดยใช้กระบวนการเชิงระบบเพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีการตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  และเกณฑ์การประเมินการ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

5)  ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนในด้านการเร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด  เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

6)  ส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษานำกระบวนการการวิจัยมาใช้ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โดยร่วมกับเครือข่าย และสถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียง  
นำผลการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน O-NET ให้สูงขึ้น    

7)  พัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
และนำผลการนิเทศมาใช้วางแผน สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป  
1.  ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาความแตกต่างของ
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สถานศึกษาที่มีระดับผลการทดสอบระดับดีและไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อให้ได้ปัจจัยและกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน  สำหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบและมี
ความต่อเนื่อง 

2.  ควรศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  ของแต่ละรายวิชาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการนำผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET)  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. เตรียมความพร้อมของศูนย์สอบและสนามสอบ O-NET ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้การดำเนินงานเป็นไปตามปฏิทิน การดำเนินงาน โดยการสื่อสาร 
สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในการเตรียมตัวรับการทดสอบ ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับ
ผู้เข้าสอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการทดสอบให้มากท่ีสุด 

 
ผลการดำเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตาม 

ระดับคุณภาพ 
ตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตาม

ระดับคุณภาพ 
 

ความสามารถดา้น รอ้ยละนกัเรยีนตามรดับคุณภาพ 
ดีมาก  ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 

คณิตศาสตร์ 8.13 21.02 45.50 25.33 
ภาษาไทย 10.08 31.23 37.98 20.69 
รวมทั้ง 2 ด้าน 6.75 26.18 47.41 19.64 

 
จากตารางที่ 10  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนก

ตามระดับคุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับ
พอใช้ (ร้อยละ 47.41  รองลงมาคือระดับ ดี (ร้อยละ 26.18) และปรับปรุง (ร้อยละ 19.64) ตามลำดับ 

สรุปว่าในภาพรวมมีนักเรียนที่อยู่ในระดับดีข้ึนไปร้อยละ 32.93 ด้านคณิตศาสตร์มีร้อยละ 29.15 
และด้านภาษาไทยมีร้อยละ 41.31 
 โดยสามารถแสดงในรูปของแผนภูมิได้ดังนี้ 
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สรปุผลการประเมนิ 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน เท่ากับ 42.07 ด้านคณิตศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.07 ด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.06 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบ
กับ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สพฐ. และประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

2.1 มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า ระดับจังหวัดเท่ากับ 0.44 คะแนน และ ความสามารถทั้ง 2 ด้านมี คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 

2.2 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับศึกษาธิการภาคเท่ากับ 3.68 คะแนน และความสามารถ
ทั้ง 2 ด้านมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับศึกษาธิการภาค 

2.3 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ.เท่ากับ 2.46 คะแนน และ ความสามารถท้ัง 2 ด้าน
มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสพฐ. 

2.4 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 1.9 คะแนน และความสามารถทั้ง 2 
ด้านมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 

3. ในภาพรวมพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
รองลงมาคือระดับ “ปรับปรุง” และ “ดี” ตามลำดับ 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ รองลงมาคือระดับ 
ปรับปรุง และดี ตามลำดับ 

ความสามารถด้านภาษาไทย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ รองลงมาคือระดับ 
ปรับปรุง และดี ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะ 
 

  1. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินอย่างละเอียด เพ่ือที่จะได้สารสนเทศในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างเป็นระบบโดยกำหนดให้โรงเรียนมี Best Practice 
ที่เป็นของโรงเรียนโดยคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนในการพัฒนา 
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  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของ
โรงเรียน ส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายที่
แบบ online และแบบ offline เพ่ือให้โรงเรียนได้รับความสะดวกในการพัฒนา 
  3. กำหนดเป้าหมายร่วมกันกับโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้มี
เป้าหมายที่ชัดเจนในการบรรลุถึง และมีการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ การจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง 

2) ด้านโอกาสทางการศึกษา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้

ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาทีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษา ตั้งแต่สำมะโน
ประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจน
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ี และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 

2. ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ 
เช่น มาตรการด้านโครงสร้างพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่  อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 
สนามกีฬา ห้องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital 
Technology เป็นต้น  

3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
4. ปรับเปลี่ยนการบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน เพื่อให้โรงเรียนมี

อาคารเรียน มีอาคารประกอบ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีเครื่องเมื่อในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงาน ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาให้ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน พัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สร้างและพัฒนา
เครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานและประกันคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กำกับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายโรงเรียน เพื่อแก้ไขและให้การช่วยเหลือ  พัฒนาคุณภาพ 
กำกับ ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กและให้การบริหารทางการศึกษา พัฒนาการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการบริหารจัดการมุ่งพัฒนาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลใน
ระดับต่างๆทั้งกรรมการสถานศึกษา กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและอื่นๆ ให้มีบทบาทในการบริหารจัด
การศึกษามากขึ้น  การการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สรุปผลการรายงานการ
บริหารจัดการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 8  ผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพ่ิมข้ึน ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 70 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณะตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรณที่ 21 

  

      ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 บรรลุ 
      ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 80 บรรลุ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ 

  

      ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

     ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 บรรลุ 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

 
ตารางที่ 9  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (พ.ศ.2560)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี/้ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั

คุณภาพ 
ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

มาตรฐานที ่1 การบรหิารจดัการองคก์ารสู่ความเปน็เลิศ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ 
กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานที ่2 การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มปีระสทิธภิาพ (ใช้ผลการประเมินการเปน็ระบบราชการ 4.0 ของ 
กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานที ่3 สมัฤทธผิลการบรหิารและการจดัการศกึษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จ 
และเป็นแบบอย่างได้ 

ดีมาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
งานที่สะท้อนถึงสภาพปัญหา ครอบคลุมทุกกลุ่ม
งาน โดยมีขั้นตอนชัดเจน  
ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย มีการพัฒนา
ต่อยอดผลงานอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และสามารถ
เป็นแนวทางหรือ 
แบบอย่างให้กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ 
ควรมีแนวทางการ 
พัฒนาต่อยอดที่เพ่ิมประสิทธิภาพให้มากยิ่งข้ึน 

ตวับ่งชีท้ี ่2 สถานศึกษามีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกัน 
คุณภาพการศึกษา  

ดเียีย่ม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ  
ติดตามได้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกขนาด และ
สะท้อนสภาพปัญหา  
พร้อมทั้งมีโครงการ กิจกรรม กระบวนการด 
าเนินงานที่พัฒนางานประกัน 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไป
อย่างชัดเจน มีการสร้าง 
ความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ ควรบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน และ
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มาตรฐาน/ตวับง่ชี/้ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั

คุณภาพ 
ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

ตวับ่งชีท้ี ่3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร ประกอบด้วย 
1) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
ระดับชาติ(National Test: NT) 
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
5) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด 
วิเคราะห์ และการเขยีน 

ดีมาก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ครอบคลุมทุกช่วง
วัย สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหา โดยจัดให้มีโครงการ กิจกรรม การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียนและ 
การคิดวิเคราะห์ได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนจนผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม  
ควรส่งเสริม สนับสนุน การน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วยในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

ตวับ่งชีท้ี ่4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ 
และโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ
มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการ 
ประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 
1) จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑ์ 
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น ป.1 
2) อัตราการออกกลางคันลดลง 
3) อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของ
ผู้เรียนที่จบ 
ชั้น ป.6 /ม.3 /ม.6 
4) ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
ความต้องการ 
พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
ให้ได้รับ 

ดเียีย่ม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
เพ่ือสร้างโอกาส 
ทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัยได้ทั่วถึง 
ชัดเจน และ ต่อเนื่อง  
สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ ทั้งกลุ่ม
ผู้เรียนปกติและกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการ 
ศึกษาอย่างเท่าเทียม มีการศึกษาต่อที่สูงขึ้น และ
มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน 
ในการน าไปใช้ประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน 
ควรมีการจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศที่เป็นระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบง่าย 
และสามารถน าไปใช้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน/ตวับง่ชี/้ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั

คุณภาพ 
ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

การศึกษาเต็มตามศักยภาพ ได้แก่ เด็ก
พิการเรียนรวม  
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ 
5) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานในการ 
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในสายอาชีพ 

ตวับ่งชีท้ี ่5 ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ 
ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ดเียีย่ม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
น าเสนอผลงานที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการศึกษา มีกระบวนการที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง ครอบคลุม 
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก 
าลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล  
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ 
ผู้สนใจได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ควร
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ตวับ่งชีท้ี ่6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร  
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้ 
บริการ  

ดเียีย่ม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญ 
ในการพัฒนางาน โดยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มา
รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน  
เพ่ือน าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไปใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรใช้
กระบวนการวิจัยช่วยในการ 
แสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ที่
สะท้อนการปฏิบัติงานได้จริง 

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่3 ดเียีย่ม 
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ส่วนที ่ 2 
การวิเคราะหส์ภาพองคก์าร ( SWOT & TOWS Matrix) 

 

ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองค์กร 
 ข้อมูลจากการอภิปรายแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาใช้เป็นปัจจัยป้อนเข้าด้านข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การโดยใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   โดยใช้การวิเคราะห์
แบบ  SWOT analysis เพ่ือกำหนดทศิทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด พบประเด็นสำคัญที่จะต้องกำหนดทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 

1. ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 
 

 ดา้น จดุแขง็ จดุออ่น 
1. โครงสร้าง 
(Structure) 

1. มีหน่วยงานภายในที่ครอบคลุมภารกิจ  
กำหนดบทบาทหน้าทีท่ี่ชัดเจน มีมาตรฐาน
การทำงานทั้งระดับสถานศึกษาและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 
2. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
วิสัยทัศน์และมุ่งมัน่ในการทำงาน มีทีม
บริหารที่เพียงพอและหลากหลาย
ความสามารถ 
3. มีการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้มี
ประสบการณ์และหลากหลายอาชีพ มา
จากทุกภาคส่วน 
4. ผู้บริหารระดับสูงเปน็คนในพื้นที ่

1. โรงเรียนมีความพร้อมและคุณภาพที่แตกต่างกนั
และโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  
 

2. ด้านระบบในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน (System) 

1. มีระบบการบริหารแบบ กระจายอำนาจสู่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระบบงบประมาณเอ้ือ
และยืดหยุ่นเพิ่มข้ึนและมีหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ให้คำแนะนำในการใช้จา่ย
งบประมาณ 
3. มีระบบการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง  
มีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  บุคลากรมีศักยภาพ 
4. มีหน่วยงานที่รบัผิดชอบการนิเทศ
ติดตาม ช่วยเหลือและมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง 

1. การจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมและไม่
เพียงพอในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงรว่มกันทุกกลุ่มภารกิจ 
ตามยุทธศาสตร์  การช่วยเหลือ แนะนำ ไม่เอ้ือต่อ
การรองรับการประเมินภายนอกจาก   
สมศ. เท่าที่ควร 
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 ดา้น จดุแขง็ จดุออ่น 
3. ด้านแบบแผน หรือ
พฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ (Style) 

1. การบริหารจัดการมีกฎระเบียบ  
หลักเกณฑ์  วิธีการปฏิบัติในแตล่ะเร่ืองที่
ชัดเจน และมีมาตรฐานกำกับการ
ปฏิบัติงาน 
2. ผู้บริหารมีภาวะผูน้ำ  ได้รับการยอมรับใน
ด้านการบริหาร มีประสบการณใ์นการ
บริหารองค์กร  และมีความตระหนักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ บริหารสู่ความเป็นเลิศ 

1. การนำมาตรฐาน กฎ ระเบียบ สู่การปฏบิัติ 
ยังไม่ปรากฏผลเปน็ที่นา่พอใจเท่าที่ควร ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
2. ผู้บริหารบางส่วนยงัขาดภาวะผู้นำทางวิชาการใน
การประยุกต์ใช้ เทคนิคและวิธีการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตลอดจนขาดแรงจูงใจ ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา อยา่งเป็นรปูธรรม 
1. ผู้บริหารบางส่วนยงัขาด 

4. ด้านกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน (Strategy) 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายึด  
ยุทธศาสตรช์าติ กลยทุธ์ นโยบาย ในการ
ดำเนินงานตามสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการกำกับ
ติดตาม ตามแนวทางการดำเนินงานตามกล
ยุทธ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1. การดำเนินการตามกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติขาดความ
ต่อเนื่องในการกำกับติดตาม  
 
 

5. ด้านบุคลากร หรือ
สมาชิกของหน่วยงาน 
(Staff) 

1. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มีศักยภาพในการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีครูมีศักยภาพในการเรียนรู้
และพร้อมที่จะได้รบัการพัฒนา 
3. ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้
คุณค่าขององค์กร เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. ครูและบุคลากรทุกคนได้รบัการยอมรับ
จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษา 

1. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่เพียงพอ
ตามกรอบภาระงาน การสรรหาของบุคลากรไม่ทนั
ต่อความต้องการของหน่วยงาน 
2. สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร ฝ่ายสนบัสนุนที่
ครอบคลุมภารกิจ ครูไม่ครบชั้น และโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาครูสอนไมต่รงวิชาเอกส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาโดยตรง 
 

6. ด้านทักษะความรู้  
ความสามารถของ
หน่วยงาน (Skill) 

1. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ เป็นทีย่อมรับของ
หน่วยงานและเปน็แบบอย่างได้ 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สง่เสริม
สนับสนนุบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา และ
มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

1. บุคลากรในหน่วยงาน ขาดทกัษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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 ดา้น จดุแขง็ จดุออ่น 
3. สถานศึกษาสง่เสริมพัฒนาครูมีศักยภาพ
ในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศทาง
วิชาการ 

7. ด้านค่านยิมร่วมกัน
ของสมาชิกใน
หน่วยงาน (Shared 
Values) 

“องค์กรประสิทธิภาพ องค์กรแห่ง
ความสุข” 

 

 
2. ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก   

ประเดน็ โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats ) 
1. ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Customer) 
 
 
 

1. องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะให้การ
ส่งเสริมสนบัสนุนและร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

1. ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ได้รับ
ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจ การดำรงชวีิตประจำวันและการ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ความร่วมมอืในการจัด
การศึกษา 

2. นโยบาย  (Policy) 
 
 
 
 
 

1. นโยบายการศึกษาทุกระดบัมเีป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การสร้าง
โอกาสทางการศึกษา การพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน การพัฒนาครู  การพัฒนา
สถานศึกษาและมีสว่นร่วมในการจัด
การศึกษา  
2. มีระบบการประเมินภายนอก สามารถใช้
เป็นมาตรการจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เปน็อย่างด ี
3. นโยบายการกระจายอำนาจการจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด้านทำให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ได้อย่างเต็มที ่

 1. นโยบายการจัดการศึกษามกีารเปลี่ยนแปลง
บ่อย บางครั้งเปน็ไปตามความตอ้งการของผู้มี
อำนาจเทา่นัน้   ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา 
ให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
2. การลดอัตรากำลังเป็นอุปสรรคในการจัด
การศึกษา 
3. นโยบายจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
ของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
 

3. การเมืองและกฎหมาย 
(Political and legal) 

มีพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ เปน็
กฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของ
ประเทศ 

การเมืองขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบ่อย  

4. เศรษฐกิจ 
(Economic ) 
 

ชุมชนภาคเกษตร พึ่งพาตนเองได้ และมี
สินค้า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม  
 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อม
ล้ำ และโอกาสทางการศึกษา 
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ประเดน็ โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats ) 
5. เทคโนโลยี 
(Technological ) 
 
 
 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทีท่ันสมยั เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ได้อย่างมคีุณภาพ 
2. มีโครงข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก
รวดเร็วและเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่าง
หลากหลายโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมี
ความสำคัญมากข้ึน ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
วิทยากร  ทรัพยากรที่ทรงคุณคา่  
เครือข่ายการจัดการศึกษา และศูนย์รวม
จิตใจเพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างยัง่ยืน 

  1.การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวก
รวดเร็วส่งผลให้ผู้เรียนขาดภูมิคุม้กันในตัว มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนานักเรียน 
 

6. สังคมและวัฒนธรรม 
(Social– cultural) 
 

1. ประชากรวัยเรียนลดลง มีโอกาสในการ
ลงทุนดา้นคุณภาพการศึกษามากข้ึน 
2. มีวัฒนธรรมประเพณีที่เปน็เอกลักษณ์
และค่านยิม ที่ส่งเสริม สนบัสนนุบุตรหลาน
ให้ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
 

1. ผู้ปกครองบางส่วนย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำ 
หรือครอบครัวแตกแยก  ปัญหายาเสพติด  สถาน
เริงรมย์ และปัญหาสังคมอื่น ส่งผลต่อการดูแลบุตร
หลาน 
2. สังคมบริโภคนิยม สง่ผลทำให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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ส่วนที ่3  
ทศิทางการพฒันาการศกึษาสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 

  
บรบิทที่เกีย่วขอ้งดา้นการศึกษา 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 4. แผนปฏิบัติรูปด้านการศึกษา 
 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 6. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 7. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 8. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 9. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 - 2565 
 10. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

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

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทย มีความสุข 
และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง  เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  เป้าหมาย 
   1. ความมั่นคง 
    1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
        2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มสีถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจติใจของประชาชน ระบบการเมืองมี 
ความมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสูก่ารบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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        3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
          4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
          5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
     2. ความมัง่คั่ง    
        1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน 
กลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
อย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน   
    2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทนุและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
        3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   3. ความยั่งยืน 
    1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพ่ิมขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
    2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม   
    3) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  กรอบยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2580) 

   1.  ด้านความมัน่คง  
   (1) การสาธารณะ ความสงบภายในประเทศ 
   (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
   (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ 

ความมั่นคงของชาติ 
   (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร 

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
   (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

   2.  ด้านการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
   (1) การเกษตรสร้างมูลค่า  
   (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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   (3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว   
   (4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก   
   (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

   3.  ด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
   (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   (5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
   (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

   4.  ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคทางสงัคม 
   (1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
   (2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
   (3) มีการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 

การจัดการตนเอง 
   5.  ด้านการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที่เปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

   (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
   (3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ม 
   (4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
   (5) พัฒนาความมั่นคง น้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   (6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

   6.  ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
   (1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
   (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ 

ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
   (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  

มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
   (6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
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   (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 
23 ประเด็น ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
    1) แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง    
    2) แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    3) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
    4) แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
    5) แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว 

 6) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 7) แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

     8) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
    9) แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    10) แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    11) แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    12) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    13) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

    14) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
    15) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
   4. ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม  
    16) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

    17) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
    18) แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
   5. ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
    19) แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
    20) แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
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     6. ยุทธศาสตรด์า้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
    21) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนา 
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
    22) แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    23) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี  ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม 
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศ ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ  
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ   
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิค ุ ้มกันและการบริหารจัดการความเสี ่ยงท ี ่ดี   
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิ ตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่าง
สมานฉันท์  
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย  ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มา
เป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมาควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  
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  วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเปน็คนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจรยิธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ด ีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน 
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง 
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   4) เพื่อสาธารณะ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความรว่มมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ทั้งนี้ มีเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 
เป้าหมาย 
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบ และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  เป้าหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม  
  เป้าหมายที่ 6 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
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4. แผนปฏริปูประเทศด้านการศกึษา 
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำการปฏิรูป
ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม10) ด้านพลังงาน  11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7 ด้าน  

 สาระสำคัญ 
 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 258 จ. บัญญัติให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และมาตรา 261 บัญญัติให้การปฏิรูปดังกล่าวมีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้
บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป (ให้คณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 2 ปี  นับ
แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง) 
 บัดนี้ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ                ด้าน
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่ง
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื ่อง จำแนกเป็น
ประเด็นปฏิรูป รวม 29 ประเด็น 
ซึ่งประเด็นปฏิรูปที่มีลำดับสำคัญสูงสุดและต้องดำเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วนมี 6 ประเด็นคือ  
 (1) ยกเครือ่งระบบการศกึษา โดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับใหม่รวมถึงกฎหมายสำคัญอ่ืน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ..    
รา่งพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้ง
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 
 (2) บุกเบิกนวตักรรมของการจดัการศกึษาระดับโรงเรยีน กลุม่โรงเรยีน หรอืการจดัการระดบั
พื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา  ผ่านการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษา
ที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและระบบนิเวศที่สนับสนุนการดำเนินการของการศึกษา 
 (3) นำเสนอแนวทางการปรับหลักสตูรการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปสูห่ลักสตูรฐาน
สมรรถนะ  และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้
แห่งชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือ
เป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการ
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ประเมินผลการเรียนรู้  สำหรับการจัดการศึกษาในระดับ 
ต่าง ๆ 
 (4) สร้าง “ดจิทิลัแพลตฟอรม์เพือ่การเรยีนรู้แหง่ชาติ” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
นำความรู้และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน  นักเรียน และครูทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 
 (5) จัดระบบการผลติครใูหม้ีคณุภาพและสมรรถนะความเปน็ครู ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือแผนงาน
เพ่ือการผลิตและพัฒนาครูสำหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ให้ตรงตาม 
ความจำเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษาสำหรับท้องถิ่นขาดแคลน 
 (6) ใหม้ีการแตง่ตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหง่ชาติ ตามที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและ การปฏิรูปการศึกษาให้
เริ่มดำเนินการได้และมีความต่อเนื่องในระยะยาว (https://www.moe.go.th/websm/2019/3/181.html) 
 
5. แผนการศึกษาแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2560 - 2579)   
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 
- 2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา  ให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรง งานและการ
พัฒนาประเทศ  
 แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ มีส่วนร่วมของสังคม 
(All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมโดยนำยุทธศาสตรช์าติ
มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต  
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 
   เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
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   ด้านที่ 1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs) ประกอบด้วยลักษณะและทักษะต่อไปนี้ 
   *3Rs  ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (writing) และการคิดเป็น (Arithmetic) 

*8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน ความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะ การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
   ด้านที่ 2 เป้าหมายด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้ 
    เป้าหมายที่ 1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่าง ทั่วถึง 
(Access) 
                เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity) 
                 เป้าหมายที่ 3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพ (Quality)  
            เป้าหมายที่ 4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา 
ที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
       เป้าหมายที่ 5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการ
จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 
    1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    3)  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

43 

    2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์ เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนากำลงัคน การวจิยั และนวตักรรมเพือ่สรา้ง  
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
   เป้าหมาย 
    1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
    3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
    3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 
    1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
    3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
    4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
    5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
    6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
    7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 
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    1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
    2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื ่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
    3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค ์
    4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
    5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
   เป้าหมาย 
    1)  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
    3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
    3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 
    1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
    2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 
    1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได ้
    2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา 
    3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที ่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที ่
    4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
    5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
    2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
    4) ปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเง ินเพื ่อการศึกษาที ่ส ่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
    5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

6. แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 วสิยัทัศน ์
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 พันธกจิ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 
21 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
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  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 แผนปฏบิตัริาชการ 
  1. แผนปฏบิตัริาชการ เรือ่งที ่1 การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ 

  1.1 เป้าหมาย  
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  1.2 แนวทางการพัฒนา 
   1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของ
ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่
   1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  การ
พัฒนาทักษะ การสร้างอำชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
   1.2.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการ
ดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 
 2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.1 เป้าหมาย  
   ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.2 แนวทางการพัฒนา 
   2.2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาประเทศ 
   2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 เป้าหมาย 
   3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  มีทักษะมี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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   3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา 
   3.2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย 
ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
   3.2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
   3.2.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
   3.2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
   3.2.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 4. แผนปฏบิตัริาชการ เรือ่งที ่4 การสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลือ่มลำ้ทางการศกึษา 
  4.1 เปา้หมาย  
   ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  4.2 แนวทางการพฒันา 
   4.2.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
   4.2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
   4.2.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
   4.2.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จ
การศึกษา ปพ. 3 
 5. แผนปฏบิตัริาชการ เรือ่งที ่5 การจัดการศึกษาเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม 
  5.1 เปา้หมาย 
   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 แนวทางการพฒันา 
   สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. แผนปฏบิตัริาชการ เรือ่งที ่6 การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
  6.1 เปา้หมาย 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา   
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและ 
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นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
  6.2 แนวทางการพฒันา 
   6.2.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   6.2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
   6.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 
   6.2.4 พัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน  
เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและ 

7. มาตรฐานสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
มาตรฐานที ่1 การบรหิารจดัการองคก์ารสู่ความเปน็เลิศ  

 คำอธบิายมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลัก ธรรมาภิ
บาลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมาย  มี 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที ่2 การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มปีระสทิธภิาพ  
 คำอธบิายมาตรฐาน  
 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่3 สมัฤทธผิลการบรหิารและการจดัการศกึษา 
 คำอธบิายมาตรฐาน  
 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา  

ตามบทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่เกิดขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

รวมทั้งการให้บริการ 

8. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2540) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี  สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่
หลากหลายมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ ที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้เป็น 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาที่มี
ค ุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดนโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  
  1. ด้านความปลอดภัย  
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
  2. ด้านโอกาส  
   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
   2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  สู่ความเป็น
เลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ไม่ให้
ออกจากระบบการศ ึกษารวมท ั ้ งช ่วยเหล ือเด ็กตกหล ่นและเด ็กออกกลางค ันให ้ ได ้ร ับการศ ึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน  
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   2.4 ส่งเสริมให้เด ็กพิการและผู ้ด ้อยโอกาส  ให้ได้ร ับโอกาสทางการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ  
มีทักษะในการดำเนินชีว ิต มีพื ้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. ด้านคุณภาพ  
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เร ียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู ้และทักษะที ่จำเป็น  
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป ็นคนดี มีว ิน ัย มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่น 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
ว ิ ทย าศาสตร ์ และ เทค โน โลย ี ด ิ จ ิ ท ั ล  และภาษาต ่ า งประ เทศ  เพ ื ่ อ เพ ิ ่ ม ข ี ดคว ามสามารถ ใน 
การแข่งขัน และการเลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที ่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที ่จำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุล 
ทุกด ้าน ส่งเสร ิมการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาพหุป ัญญา  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู ้ เร ียน 
ทุกระดับ  
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
  4. ด้านประสิทธิภาพ  
   4 .1 พัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการโดยใช ้พ ื ้นท ี ่ เป ็นฐาน  มีนว ัตกรรมเป ็นกลไกหล ักใน 
การขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท ของ
พ้ืนที ่ 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 
- 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  และการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

9. แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดักาฬสนิธุ ์พ.ศ. 2563 - 2565  
 วสิยัทัศน ์ 
  “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต1  อย่างมีคุณภาพ2 ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข3  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ ่น5  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 216” 
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 คำนิยามวิสัยทัศน์ 
  1. เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลอันเป็นผล
มาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 
  2. คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษามีคุณธรรม  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข หมายถึง ผู้เรียนได้รับการศึกษา มีงานทำ มีรายได้ไม่ยากจน 
  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที ่น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
  5. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพื้นเมือง โปงลาง ข้าวเขาวงวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพร
วาและอื่น ๆ มาใช้เพื่อเป็นความรู้และเทคนิคที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยง
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
  6. ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช้ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
 พันธกิจ  

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
  2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วถึงเท่าเทียมกัน

อย่างมีคุณภาพ 
3. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรมจริยธรรม 

และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  เศรษฐกิจ 

สังคม เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ทุกระบบ 
6. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์รวม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความม่ันคงและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษ  
ที่ 21 
  ยุทธศาสตร ์ท ี ่  3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
ยุคใหม ่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่7 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 เป้าประสงค์รวม 
  1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
  2. หน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงยั่งยืน 
และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหม่  
  4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความม่ันคงและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อค่านิยม ตามระบอบประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถดำรงชีพอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการหลัก
ไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัด 
       1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการหลัก
ไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความต่อเนื่อง (ร้อยละ 100) 
       2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดสารเสพติด (ร้อยละ 100) 
       3. จำนวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านปลอดสารเสพติด คุณธรรม 
จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน (สถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง) 
 กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัด 
       4. ร้อยละของผู ้ เร ียนที ่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธำรงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ร้อยละ 100) 
       5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี  (ร้อยละ 100) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานในการแข่งขันศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธท์ี ่1 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู้บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 ตัวชี้วัด   
       1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ100) 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช้ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
 ตัวชี้วัด   
       2. ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนปกติ (ตั้งแต่ ป.1-ป.6) ( ร้อยละ 100) 
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       3. ร้อยละของสถานศึกษาที ่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น  
(ร้อยละ 10) 
       4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  
(ร้อยละ 10) 
       5. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) แต่ละ
สาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป (ร้อยละ 10) 
       6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านอ่านออกเขียนได้ คิด
วิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด้านอาชีพ (ร้อยละ 10) 
       7. ร้อยละของระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละ
ระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร้อยละ 10) 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ตัวชี้วัด   
       8. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะอาชีพอย่างน้อย 
1 อาชีพ  (ร้อยละ 50) 
       9. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80) 
       10. อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษา
ต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุคใหม่ ที่ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง 
 เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ การจัดการเรียนรู้
นำไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต้นแบบที่น่ายกย่องเชิดชูเกียรติ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
 ตัวชี้วัด    
       1. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 10)  
       2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 10) 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานการวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัด    
       3. ร้อยละของงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  (ร้อยละ 10)  
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning นำกระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัด    
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       4. ร้อยละของครูที ่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ Active 
Learning และนำกระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ร้อยละ 80)  
       5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ 10)  
 กลยุทธ์ที ่ 4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ ่น และผู ้ประกอบการนอกสถานศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัด    
       6. ระดับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบการนอก
สถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี)  
 
 กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต้นแบบ ยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
       7. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจ
ในระดับจังหวัด (ร้อยละ 20)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม และเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
 มีคุณภาพและเท่าเทียม 
 ตัวชี้วัด    
       1. ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  (ร้อยละ 
100)  
       2. ร้อยละของผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม (ร้อยละ 
100)  
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตามหลักสูตร  
 ตัวชี้วัด    
   3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 80)  
       4. ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ร้อยละ 100) 
 กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข้ามาร่วมจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัด    
       5. จำนวนบุคคลและครอบครัวได้รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร้อยละ 100)  
 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร วัยแรงงาน 
 ตัวชี้วัด    
       6. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (ร้อยละ 45:55)  
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 กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างจริงจัง และมาตรการในการกำกับ 
ติดตามช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด    
       7. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง (ร้อยละ 0)  
       8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน (ร้อยละ 10) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ : ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการกระทำมีคุณธรรมจริยธรรมและ
น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด    
       1. ร้อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100)  
 กลยุทธ์ที ่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกลุ่มจิตอาสา ที ่มาจากประชาชน ชุมชน ผู ้เร ียนเข้ามา  
มีส่วนร่วม และเป็นแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด    
       2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการดำรงชีวิต
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ  100)  
 กลยุทธ์ที ่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา สร้างเครือข่าย แก้ปัญหา พัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
 ตัวชี้วัด 
       3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 10) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ : หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให้มีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด    
       1. ร ้อยละของสถานศึกษาขนาดเล ็กท ี ่ม ีร ูปแบบการบร ิหารจ ัดการท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ  
(ร้อยละ 80)  
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัด    
       2. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษามีฐานข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับการวางแผนในการบริหารจัด
การศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 100)  
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 กลยุทธ ์ท ี ่  3 : ส ่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ที่เข้มแข็ง สร้างความม่ันใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
 ตัวชี้วัด    
       3. ร ้อยละของสถานศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพตามเกณฑ์ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาเพ ิ ่ มขึ้น  
(ร้อยละ 100)  
       4.  ร ้อยละหน ่วยงานทางการศ ึกษา และสถานศ ึกษา ท ี ่ ม ีผลการปฏ ิบ ัต ิท ี ่ เป ็น เลิ ศ  
(Best Practice) ในด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร้อยละ 10)  
 ก ล ย ุ ท ธ ์ ท ี ่  4  :  ส ่ ง เ ส ร ิ ม  สน ั บ สน ุ น ให ้ หน ่ ว ย ง านทา งก า รศ ึ กษ า  แล ะสถานศ ึ กษา  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัด    
       5. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาระหว่าง 
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
(ร้อยละ 100) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 เป้าประสงค์ : หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ตัวชี้วัด    
       1. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนได้เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติ ศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร้อยละ 100)  
       2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน(ร้อยละ100) 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวชี้วัด    
       3. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที่มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี
มาช่วยพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน (ร้อยละ 100)  
 กลยุทธ์ที ่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหลากหลาย 
 
 ตัวชี้วัด    
       4 .  ร ้อยละของสถานศ ึกษาและหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องท ี ่ ม ีผลการปฏ ิบ ัต ิท ี ่ เป ็นเลิศ  
(Best Practice) ในด้านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร้อยละ 10)  
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10. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  โดยความเห็นชอบผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ค่านิยมองค์กร 
   บริหารโปร่งใส ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม  

กรอบแนวคิด 
   องค์กรประสิทธิภาพ องค์กรแห่งความสุข   

วิสัยทัศน์  

     “ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน”   

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ  วิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ 
              4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่ าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 6.  พัฒนาและสร้างเสริมให้สำนักงาน  สถานศึกษา  ให้เป็นองค์กรการจัดการศึกษาที ่ม ี
ประสิทธิภาพ 
 7. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสให้เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร บูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY)  

เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 2. ผู้เรียนทุกระดับ มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
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3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 4. ผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  เป็นองค์กรการจัดการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ 
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล และเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  บูรณาการการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  (DIGITAL TECHNOLOGY) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

นโยบายสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 3  ได้กำหนดนโยบายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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สว่นที ่4 
นโยบายพฒันาการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ ์เขต 3 
 นโยบายที ่1 ดา้นการจดัการศึกษาเพือ่ความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 

ปา้ประสงค/์กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

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

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

2. ร้อยละสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 

3. ร้อยละสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 

 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็น
ต้น 
 
 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  
 

80 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
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นโยบายที ่2 ดา้นการจดัการศึกษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

70 80 90 
 

100 

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความ
สนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จำเป็น 
    ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  
    ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
    ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
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นโยบายที ่3  ดา้นการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

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

1. ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
 

80 80 82 85 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือ
การวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไป
ปฏิบัติได้ 

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผา่นเกณฑท์ี่
กำหนด 
   2.1 ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) 
   2.2 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

 
 
 

57 
53 
 

 
 
 

50 
50 
 

 
 
 

53 
53 
 

 
 
 

56 
56 
 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่
การพัฒนานวัตกรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
    3.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของ 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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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
     3.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของ O-net  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
       3.2.1 ภาษาไทย 
       3.2.2 คณิตศาสตร์ 
       3.2.3 วิทยาศาสตร์ 
       3.2.5 ภาษาอังกฤษ 

 
 

50 
50 
50 
50 

 
 

55 
53 
53 
53 

 
 

60 
56 
56 
56 

 
 

65 
59 
59 
59 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ   

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทำ ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้ 

70 
 
 

80 
 

90 
 

100 
 
 

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

5. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

 6. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการ
การเรียนรู้ 

7. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

100 
 

 

100 
 

100 
 

 

100 
 

 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

8. ร้อยละของครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

65 

นโยบายที ่4 ดา้นการสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศกึษาทีม่ีคณุภาพ มมีาตรฐาน และการลดความเหลือ่มลำ้ทางการศกึษา 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 

1. ร้อยละผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 4.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ 
และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 

5. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

70 
 
 

80 
 

90 
 

100 
 
 

 7. ร้อยละผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

70 
 
 

80 
 

90 
 

100 
 
 

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

80 
 
 

80 
 

80 
 

80 
 
 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล
เพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 

9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีได้อย่างมีคุณภาพ 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
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นโยบายที ่5 ดา้นการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดลอ้ม 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
ความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

70 
 
 

80 
 

90 
 

100 
 
 

2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำ
ระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง  
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 

2. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
ดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
และการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรม
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่
ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

4. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

 5. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการ
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

80 
 

90 
 

100 
 

100 
 

6. สถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ลดปริมาณขยะ  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS 
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด
มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  
Thailand 4.0 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมี
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
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นโยบายที ่6 ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนให้เป็น
หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

100 100 100 100 

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

100 100 100 100 

4. ระดับผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

5. คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 
  ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจำปี 

4 4 4 4 

6. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
7. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
 8. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

3. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธี
งบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

9. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว
สูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

4. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

10. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

 11. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

12. สถานศึกษา และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

 13. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

 14. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (Big Data Technology) 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

 15. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 
 

 16. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

80 
 
 

90 
 

100 
 

100 
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สว่นที ่5 
โครงการและงบประมาณ 

นโยบายที ่1 ดา้นการจดัการศึกษาเพือ่ความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 
เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต้น 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น 
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แนวทางการดำเนนิงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. พฒันาผูเ้รียนใหเ้ปน็พลเมอืงดีของชาติและเปน็พลโลกทีด่ี 
    1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 
 2. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

2. พฒันาผูเ้รียนมีความใหม้ีความพรอ้มสามารถรบัมอืกบัภยัคกุคามทุกรปูแบบ ทุกระดบัความรนุแรง ที่มผีลกระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศ 
    2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหาก
ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
 2. มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

3. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
4. มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับ
คำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

 
 

 
 
 
 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ กลุม่งานที่

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

90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 กลุ่มนิเทศฯ 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 70,000 70,000 70,000 70,000 280,000 กลุ่มนิเทศฯ 
3.โครงการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามดูแลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 กลุ่มนิเทศฯ 

4.โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 กลุ่มนิเทศฯ 
5.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี ในสถานศึกษา 

(งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) กลุ่มส่งเสริมฯ 

6.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาฬสินธุ์เขต 3  ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 15 

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 กลุ่มนิเทศฯ 
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นโยบายที ่2 ดา้นการจดัการศึกษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 

1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็น 
    ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  
    ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
    ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
แนวทางการดำเนนิงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ 
วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะ
แนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน 
 

1. ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขัน้ตอนหรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะ
เต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
3. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  
ตั้งแต่จำนวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม 
ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิม
ศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
5. กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน 
และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจ 
3. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
6. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

กลุม่งานทีร่บัผิดชอบ 
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้ 

1.โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 กลุ่มนิเทศฯ 

2.โครงการคณิตคิดเป็นคิดเร็ว ชั้น ป.1 ด้วยสื่อตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 

3.โครงการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 ด้วยสื่อตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 กลุ่มนิเทศฯ 

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

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 
นโยบายที ่3  ดา้นการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (3R8C)  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติ
ได้ 

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
   2.1 ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) 
   2.2 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
    3.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของ O-net         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         3.1.1 ภาษาไทย 
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เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
         3.1.2 คณิตศาสตร์ 
         3.1.3 วิทยาศาสตร์ 
         3.1.4 ภาษาอังกฤษ 

     3.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของ O-net  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
        3.2.1 ภาษาไทย 
        3.2.2 คณิตศาสตร์ 
        3.2.3 วิทยาศาสตร์ 
        3.2.4 ภาษาอังกฤษ 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

 6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

8. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
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แนวทางการดำเนนิงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. พฒันาหลักสตูรทกุระดับการศกึษา 
    1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    1.2 ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบ
การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 

2. การพฒันาศกัยภาพ และคณุภาพของผูเ้รยีน 
    2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
         (1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         (2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดำเนินการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
         (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด 
         (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์
ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   

     (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัด
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
     (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน 
เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
     (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก  
สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ
ปลอดภัย 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
         (5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล
การดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

     (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรค ภัย ไข้ เจ็บ 
     (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือ
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
   (7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
       (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ         
          - เป็นไปตามหลักสูตร         
          - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      
          - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ          
          - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม   
          - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
         - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
     (2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงาน 
เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

     (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
     (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น   
        - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม     
        - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
        - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
        - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ     
        - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 
      (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และ
ด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
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     (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
     (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ 
    (5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
    (6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   

      (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
      (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ 
และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
      (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด 
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
     (7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
     (8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
     (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ       
      - เป็นไปตามหลักสูตร        
      - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21       
      - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ       
      - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
      - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ        

   (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
   (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) 
เช่น   
      - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม          
      - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
      - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
      - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ     
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      - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      

      - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 

    (2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
    (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกอบสัมมาอาชีพ 
    (5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   (6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

    (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนัก
คิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถวางแผน
การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และ
ความสนใจของตนเอง 
    (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)  
    (6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
      (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
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      (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล 
     (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
     (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ 
    (5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
    (6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลังครูและบุคลกรให้มีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
    (7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    (8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี  
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นพิเศษ 
    (9) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส 
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3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
   (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
กำหนด 
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

  (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหา
หลักสูตรที่กำหนด 
   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและครบวงจร 
   (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู 
ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
   (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบัน
คุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
   (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผน
และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
Path) 
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   (5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
   (6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าที่ของตน 
   (7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
   (8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (9) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
   (10) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการ
สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking) 
   (11) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (12) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ 
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   (13) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 
   (14) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
   (15) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำ
ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
         1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนา 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
        2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
        3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
        4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
        5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
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โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ กลุม่งานที่

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

2. โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)     30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุ่มนิเทศฯ 

3. โครงการอบรมครูพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์  
5W 1H      

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 

4. โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ    ปี 2563 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุ่มนิเทศฯ 

5. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุ่มนิเทศฯ 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติครูภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ใน
ศตวรรษท่ี 21 และขยายผลตามโครงการ Boot Camp ปีการศึกษา 2563 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 

7. โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุ่มนิเทศฯ 

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

9. โครงการส่งเสริม พัฒนา ออกแบบการเรียนรู้และสร้างเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 

10. โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางการวิจัยแบบมีส่วนร่วม     

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 กลุ่มนิเทศฯ 
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โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ กลุม่งานที่

รบัผดิชอบ ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้ 
11. โครงการวิจัย การพัฒนาการทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 กลุ่มนิเทศฯ 

12. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 
13. โครงการ Open House 2019 “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” สพป.กส.3 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 กลุ่มพัฒนาฯ 

15. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) เรื่อง 
การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วย 
ทักษะกระบวนการ คิดชั้นสูงเชิงระบบแบบ  GPAS 5Steps ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ   
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning 

(งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) กลุ่มพัฒนาฯ 

16. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร และบุคลากร
ภายในสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือให้
หน่วยงานพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มพัฒนาฯ 

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

(งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.) กลุ่มพัฒนาฯ 

18. โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงและองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเพ่ือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มพัฒนาฯ 
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โครงการ/กจิกรรม 
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19. โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน วินัย
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 กลุ่มกฎหมายและ
คดี 

นโยบายที ่4 ดา้นการสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศกึษาทีม่ีคณุภาพ มมีาตรฐาน และการลดความเหลือ่มลำ้ทางการศกึษา 
เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 2. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

 3. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ 

 4. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 

5. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษ
สำหรับผู้พิการ 
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5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 7. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีได้อย่างมีคุณภาพ 

แนวทางการดำเนนิงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. สรา้งความรว่มมอืกบัองคก์รปกครองระดบัทอ้งถิน่ ภาคเอกชน หนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที่ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจน
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาตอนต้น 
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน  
(อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 

2. การยกระดบัสถานศึกษาในสงักดัทกุระดับและทุกประเภท ใหม้ีคณุภาพ และมาตรฐานตามบรบิทของพืน้ที่ 
(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง 
ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) มาตรฐาน
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การ
กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ 
(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล 
ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มี
คุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาด
เล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
การ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
3. จดัสรรงบประมาณสนับสนนุผูเ้รยีนทุกกลุ่ม และสถานศกึษาทกุประเภท  อยา่งเหมาะสม และเพยีงพอ 
(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณใน
การสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้อง
กับสถานภาพและพ้ืนที่ 
(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผน
งบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

 

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
(4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และ
ติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความ
โปร่งใส 

 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ใน
การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
(4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

(5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการ
เรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning 
Technology: DLT) 

 

 
 
 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

94 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

กลุม่งานที่
รบัผดิชอบ 

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

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุ่มนิเทศฯ 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้าง VDO จากภาพนิ่งเพ่ือการนำเสนอ
ผลงานและการประชาสัมพันธ์ ” 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มพัฒนาฯ 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
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นโยบายที ่5 ดา้นการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและ
ชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและ
ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้าน
ความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุก
โรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมา
ใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การ
ผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่
เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออก
ไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

6. สถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มี
นโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
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เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
 

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตาม
แนวทาง  
Thailand 4.0 

9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีการทำนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

 
แนวทางการดำเนนิงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทาง 
การให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ 
Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนา
วิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

 

4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง 
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่
ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
เก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
7. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  
1 โรงเรียน เพื่อดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน 
และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
8. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ 
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น 
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
กับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  
การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ 
การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และ
หน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้
และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จาก
โรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อย 58 ชุมชน 
17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยน
นำเสนอผลงาน 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่
และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ กลุม่งานทีร่บัผิดชอบ 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้  
โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการการคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 

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

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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นโยบายที ่6 ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 

 
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4. ระดับผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 5. คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 

  5.1 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปี 
    5.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปี 
 6. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 7. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตาม

กฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 8. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรอง

คุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) 
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เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
3. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

9. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่
มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

4. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

10. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 11. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

12. สถานศึกษา และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

 13. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

 14. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (Big Data Technology) 

 15. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

 16. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการดำเนนิงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ในปี 2563-2566  ดังนี้ 

ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
    (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และ
โครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
    (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมา 
ภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 
    (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหา
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้าน
บริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
    (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา 
    (5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
     (6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการ
บริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ 
คละชั้น เป็นต้น 
   (7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
    (8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
    (9) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระใน
การบริหารจัดการศึกษา 
    (10) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ 
สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
    (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
    (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 

2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน 
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่
ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

    (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
    (4) บริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 
    (5) จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
    (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบกลุ่มสถานศึกษา 
    (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
    (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
    (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 

 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง  
    (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
   (3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน 
เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
กับกระทรวงมหาดไทย  

 

  (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 

 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ 
SaaS 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

 

  (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและ
บูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
  (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง 
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ระดบัสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัสถานศกึษา 
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ   (3) พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและ
บูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
   (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง 
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

กลุม่งานทีร่บัผิดชอบ 
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 รวมทัง้สิน้ 

1. โครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

2. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 กลุ่มอำนวยการ 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มอำนวยการ 

4. โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มอำนวยการ 

5. โครงการประชุมคณะผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผ่านระบบ Video 
Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มอำนวยการ 

6. โครงการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล ฯ 

7. โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร”เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อม
นำ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่  
ในศตวรรษท่ี 21”The role of new generation youth in the 21st 
Century. 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของกลุ่มสถานศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
9. โครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

10. โครงการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และการประเมินผลการบริหาร
จัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 
ที่ 293/2564 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2565) 
 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

-------------------------------------- 
            ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อ
ทบทวนแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนนิงานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตัง้คณะกรรมการและ
คณะทำงาน ประกอบด้วย 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย เพื่อให้คณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  
พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยให้มีความ 
สอดคล้อง เชื่อมโยงภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อยุธศาสตร์ชาติ 20 ปี, นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานศึกษาธิการภาค 12, จังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาฬสนิธุ์ ประกอบด้วย  

1.1 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประธานกรรมการ 
1.2 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.3 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.4 นางวิภา สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.5 นายมนตรี จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.6 นายสปุัน สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.7 นายอดิศักดิ์ ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
1.8 นางมยุรี ไชยโชต ิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
1.9 นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
1.10 จอ.ไวกูล มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.11 นางราตรี พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
1.12 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

1.13 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

1.14 นางอาทิตยา บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

1.15 นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการเลขานุการ 
1.16 นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.17 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.18 นางวชิราพร พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการทบทวนแผนพฒันาการศกึษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนป ี2565) และแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565  มีหนา้ที่ สรุปแผนงาน โครงการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน โดยให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงภารกิจการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, จังหวัดกาฬสินธุ์, 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 
      นโยบายที ่1 ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ 

1. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. จอ.ไวกูล มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
 5. น.ส.ธัญชนิาฐ์ ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
 6. น.ส.กิตติยา ศรีวรขันธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กรรมการ 
7. น.ส.กนกวรรณ วรพล นักจิตรวิทยาฯ กรรมการ 
8. น.ส.ดวงเนตร สนัวิลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางประไพภทัร บุญเรือน นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายอรรคพล เนตรคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

      นโยบายที ่2 ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1. นายมนตรี จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      รองประธานกรรมการ 
3. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

4. นายเสกสรรค์ มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
6. นางสะใบแพร มากตา่ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
7. น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางวรางคณา บุษมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
      นโยบายที ่3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. นายมนตรี จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางวิภา สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
4. นายสปุัน  สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
5. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

6. นายเสกสรรค์   มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
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12. น.ส.วิชชดุา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางสะใบแพร มากตา่ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นางนันทพร ครุฑโต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
16. นายสุรนิทร์ หนองชา้ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางสุวรรณภา เนตรคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
18. น.ส.ธิดารัตน์ พันธุ์ศิร ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
19. น.ส.จริยา จารัตน ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
20. นางยุภาพร ชมภูเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กรรมการ 
21. น.ส.รุจิรา สระทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
22. น.ส. วรรณพร  ปัสสะ ลูกจ้างชัว่คราว กรรมการ 
23. นางณัตติยา ทวยล ี พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการ 
24. นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
25. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
26. นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
27 น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
28 นางวรางคณา บุษมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
      นโยบายที ่4  ดา้นการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ทางการศึกษา 

1. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางวิภา  สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายมนตรี  จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
5. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
6. จอ.ไวกูล มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
7. นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
8. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
กรรมการ 

9. นายเสกสรรค์   มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางลำไย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11. น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ กรรมการ 
12. น.ส.ลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน กรรมการ 
13. น.ส.นิศาชล เสริฐสถิตย ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
14. น.ส.ประภาภรณ์ สงิห์นันท์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
15. นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
16. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
17. นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
18. น.ส.กิตตยา  ศรีวรขันธ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติการ กรรมการ 
19. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
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20. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
21. นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายณัฐพล  ทวยลี พนักงานพิมพ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นายนรากร  บุญเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

      นโยบายที ่5 ดา้นการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
1. นางวิภา  สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
5. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
7. น.ส.ดวงเนตร    สนัวิลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
8. นางประไพภทัร  บุญเรือน นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ กรรมการ 
9. น.ส.กิตติยา  ศรีวรขันธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กรรมการ 
10. น.ส.กนกวรรณ  วรพล นักจิตรวิทยาฯ กรรมการ 
11. น.ส.ภนิดา แก้วมณ ี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน กรรมการ 
12. น.ส.ปรียานันท์  โสภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
13. น.ส.ธัญชนิาฐ์ ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
14. นางหฤทัย  แก่นสำโรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
15 นายอรรคพล  เนตรคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

       นโยบายที ่6 ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
1. นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางวิภา  สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นายมนตรี  จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
5. นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
6. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
7. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
8. นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
9. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

10. นางอาทิตยา บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

11. นายสุเมธ ปาละวงศ ์ นักประชาสัมพนัธ์ชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
12. นางรัชนี สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
15. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
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4. คณะกรรมการตดิตามผลการดำเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหนา้ที่กำกบั  
ติดตาม  โครงการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู้บังคบับญัชา  ประกอบด้วย 

 

 

16. น.ส.ภนิดา แก้วมณ ี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางหฤทัย แก่นสำโรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
3.  คณะกรรมการฝา่ยการเงนิ  มีหน้าที่เบิกจ่ายเงนิ ควบคุมดูแล จัดทำเอกสารที่เก่ียวกับการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ ประกอบด้วย 

3.1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
3.2 นายอดิศักดิ์ ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
3.3 นายประหยัด วรพล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.4 น.ส.ลำใย ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5 น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ กรรมการ 
3.6 น.ส.นิศาชล เสริฐสถิตย ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
3.7 นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
3.8 น.ส.ลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.1 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
4.2 นางวิภา สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
4.3 นายสปุัน สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
4.4 จอ.ไวกูล มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4.5 นางราตรี พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
4.6 นายอดิศักดิ์ ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
4.7 นางมยุรี ดลเพ็ญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
4.8 นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
4.9 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

4.10 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

4.11 นางอาทิตยา บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

4.12 นายเสกสรรค์ มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.13 นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ/เลขานุการ 
4.14 นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.15 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.16 นางวชิราพร พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับ
ปรับปรุง 2565) และวิเคราะห์และบูรณาการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อให้สอดรับกับ
นโยบาย จุดเนน้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สามารถนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหาร
จัดการได้อย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ทางราชการ 

        ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

 สั่ง   ณ  วันที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 

ที่ 296/2564 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์แผนพฒันาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2565) 

 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
            ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนป ี2565) และแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเปน็กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสงักัดให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสุด จงึแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำงาน ประกอบด้วย 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย เพื่อให้คณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  
พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยให้มีความ 
สอดคล้อง เชื่อมโยงภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อยุธศาสตร์ชาติ 20 ปี, นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานศึกษาธิการภาค 12, จังหวัดกาฬสนิธุ์, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย  

1.1 นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประธานกรรมการ 
1.2 นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.3 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.4 นางวิภา  สายรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.5 นายมนตรี  จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.6 นายสปุัน  สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.7 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
1.8 นางมยุรี  ไชยโชติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
1.9 นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
1.10 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.11 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
1.12 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

1.13 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

1.14 นางอาทิตยา  บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

1.15 นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการเลขานุการ 
1.16 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.17 นางสาวเมทิกา  โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.18 นางวชิราพร พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการวพิากษแ์ผนพฒันาการศกึษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนป ี2565) และแผนปฏบิตักิารประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีหนา้ที่ในการวิพากษ์แผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผน 
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดทำร่างไว้ว่ามีความเหมาะสมหรือข้อผิดพลาดควรแก้ไขอย่างไร  
ให้ข้อเสนอแนะ ชี้แนะเพื่อให้การจัดทำแผนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ประกอบด้วย 

1. นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ    ก.ต.ป.น.  ประธานกรรมการ 
2. นายสทิธิพร ไกยเดช ก.ต.ป.น. กรรมการ 
3. นายธีระ ภูด ี ก.ต.ป.น. กรรมการ 
4. นายสวาส บุญอาษา ก.ต.ป.น. กรรมการ 
 5. นายสมศรี สุ่มมาตย ์ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
 6. นายบรรทม ชะสันต ิ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
7. นายเทวิล ศรีสองเมือง ก.ต.ป.น. กรรมการ 
8. นางสุจิตรา อ้วนละมัย ก.ต.ป.น. กรรมการ 
9. นายเจษฎา คะโยธา ก.ต.ป.น. กรรมการ 
10. นายเฉลียว โชตปิระเสริฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง กรรมการ 
11. นายอาทร  คะโยธา ประธานกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู กรรมการ 
12. นายสมสนทิ หาศิริ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง กรรมการ 
13. นายกำจดั คะโยธา ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินาราย ์ กรรมการ 
14. นายสุขสันต์ จฑุารัตน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ กรรมการ 
15. นายสนุทร บนุนท ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ กรรมการ 
16. นายลิขิต โทจนัทร ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน กรรมการ 
17. นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชนิ ประธานกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ กรรมการ 
18. นายกรชกร ชวต ิ ประธานกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน กรรมการ 
19. นายวฒันะ บุตรสุวรรณ ์ ประธานกลุ่มโรงเรียคำม่วง กรรมการ 
20. นายทองสุข  เทพารส ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการมีส่วนร่วม กรรมการ 
21. นางกนกพรรณ พลตื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการมีส่วนร่วม กรรมการ 
22. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีคิรินทร์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
23. นายศิตชิัย  วันตะโพธิ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
24. นายเดชศักดา  เทศารินทร ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
25. นางเพ็ญศิริ  แสนศลิป ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
26. นางสาวมงกุฎ ประครองสุข ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
27. นายจิตติศักดิ์  รองจัต ุ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
28. นางเนตรนภา  รองจัต ุ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
29. นายนิรันดร   สาจันทร ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
30. นายเดชา  ศรีรักษา ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
31. นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการเลขานุการ 
32. นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการจดัทำแผนพฒันาการศกึษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนป ี2565) และแผนปฏบิตักิารประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหนา้ทีจัดทำแผนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผนปฏบิัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และชี้แจงเหตุผลของการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการวิพากษ์แผนฯ 

1. นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางวิภา สายรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นายมนตรี จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
 5. นายสปุัน สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
 6. นายอดิศักดิ์ ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
7. นางมยุรี ไชยโชต ิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
8. นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
9. จอ.ไวกูล มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
10. นางราตรี พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
11. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

12. นายศักดิ์ชัย แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

13. นางอาทิตยา บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

14. นายเสกสรรค์ มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
16. นางสมจิตร พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
18. นางเครือวัลย์ ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
19. นางรัชนี สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
20. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
21. นางสาวจิณฐัตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
22. นายอภิรัฐ เจาะจง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
23. นางสาววชิชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
24. นางสะใบแพร มากตา่ย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการ 
25. นางสาวชญาภรณ์ บาลศร ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
26. นางวรางคณา บุษมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
27. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
28. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
29. นางสาวธัญชินาฐ์ ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
30. นางสาวดวงเนตร  สนัวิลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
31. นางประไพภทัร บุญเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
32. นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กรรมการ 
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33. นางสาวกนกวรรณ  วรพล นักจิตวิทยาฯ กรรมการ 
34. นายอรรคพล  เนตรคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
35. นางนันทพร  ครุฑโต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
36. นายสุรนิทร์  หนองชา้ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
37. นางสุวรรณภา  เนตรคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
38. นางสาวจริยา  จารัตน ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
39. นางสาวธิดารัตน์  พนัธุ์ศิร ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
40. นางยุภาพร  ชมภูเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กรรมการ 
41. นางสาวรุจิรา สระทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
42. นางสาววรรณพร ปสัสะ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
43. นางณัตติยา ทวยล ี พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการ 
44. นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
45. นางสาวลำใย ลาโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ กรรมการ 
46. นายประหยัด วรพล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
47. นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ กรรมการ 
48. นางสาวนิศาชล เสริฐสถิตย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
49. นางสาวประภาภรณ์ สงิห์นันท ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
50. นางสาวลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน กรรมการ 
51. นายสุเมธ  ปาละวงษ ์ นักประชาสัมพนัธ์ชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
52. นาวสาวภนดิา แก้วมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ 
53. นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ 
54. นางหฤทัย  แก่นสำโรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
55. นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
56 นายพทสิน ยีว่าศรี พนักงานพิมพ ์ กรรมการ 
57. นายขจรพงศ์ นามสง่า พนักงานพิมพ ์ กรรมการ 
58. นางสาวปรียการญจน์ บุญตะหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
59. นายณัฐพล  ทวยลี พนักงานพิมพ ์ กรรมการ 
60. นายนรากร  บุญเกิด เจ้าหน้าที่ ICT กรรมการ 
61. นางสาวมนทิรา โกพลรัตน ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
62. นางสาวปัญญพฒัน์ ดลเพ็ญ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
63. นางสาวอัญชิกาญน์  ใจศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
64. นางสาวเบญจมาศ  นุ่มด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
65. นายวชิรวิทย์ จิตจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
66. นายอาทติย์ อรรถวิลัย พนักงานขับรถ กรรมการ 
67. นายประกอบใจ เพราะนาไร่ ยามรักษาการณ ์ กรรมการ 
68. นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ ยามรักษาการณ ์ กรรมการ 
69. นางสาวจารุรรณ นุ่มภักดี แม่บ้าน กรรมการ 
70. นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 
71. นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
72. นางสาวเมทิกา โคกลือชา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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5. คณะกรรมการตดิตามผลการดำเนนิงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2565) 
และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มี
หน้าที่กำกับ  ตดิตาม  โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู้บังคับบัญชา  ประกอบด้วย 

73. นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.  คณะกรรมการฝา่ยการเงนิ  มีหน้าที่เบิกจ่ายเงนิ ควบคุมดูแล จัดทำเอกสารที่เก่ียวกับการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ ประกอบด้วย 

3.1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
3.2 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
3.3 นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.4 นางสาวลำใย  ลาโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5 นางสาวภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ กรรมการ 
3.6 นางสาวนิศาชล เสริฐสถิตย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
3.7 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
3.8 นางสาวลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

    

5.1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
5.2 นายสปุัน  สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            รองประธานกรรมการ 
5.3 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
5.4 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
5.5 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
5.6 นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
5.7 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

5.8 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

5.9 นางอาทิตยา  บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

5.10 นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
5.11 นายประภวิษณุ์  จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ/เลขานุการ 

    5.12 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.13 นางสาวเมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.14 นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
6. คณะกรรมการประสานงาน โครงการจดัทำแผนพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบตัิการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3  มีหน้าที่ประสานงานจัดทำขอ้มูล 
ประกอบด้วยการวิพากษ์แผนฯ 

6.1 นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประธานกรรมการ 
6.2 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
6.3 นายบรรทม ชะสันต ิ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
6.4 นายสทิธิพร ไกยเดช ก.ต.ป.น. กรรมการ 



 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  

122 

 
ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดำเนินติดตามและรายงานการวิพากษ์แผนพัฒนาการศกึษา พ.ศ. 

2563-2566 (ทบทวนปี 2565)  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปรับปรุงข้อมูลตามที่
คณะกรรมการวิพากษ์แผนให้คำแนะนำเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเขตพื้นที่การศึกษาและเผยแพรสู่่สาร
ธารณชน ต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

   สั่ง   ณ  วันที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 นายธีระ ภูด ี ก.ต.ป.น. กรรมการ 
6.6 นายทองสุข  เทพารส ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการมีส่วนร่วม กรรมการ 
6.7 นายศิตชิัย  วันตะโพธิ ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.8 นายเฉลิมเกียรติ  ศรีคิรินทร์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.9 นายสปุัน  สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
6.10 นางเพ็ญศิริ  แสนศลิป ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.11 นางสาวมงกุฎ ประครองสุข ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.12 นายจิตติศักดิ์  รองจัต ุ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.13 นางเนตรนภา  รองจัต ุ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.14 นางสาวลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน กรรมการ 
6.15 นายประภวิษณุ์  จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ/เลขานุการ 
6.16 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.17 นางสาวเมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.18 นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.19 นายอาทติย์ อรรถวิลัย พนักงานขับรถ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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