
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(พ.ศ. 2563 – 2565)  

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
   
   

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                          
          

             

กลุ่มนโยบายและแผน 
www.loei3.go.th 

โทร 0 4281 0495 แฟกซ์ 0 4281 0496 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

http://www.loei3.go.th/


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 

ค าน า 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3  ได้จัดท าเอกสารแผนพัฒนา
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 
1.1 สภาพทั่วไป 
 

  ที่ตั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ตั้งอยู่เลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกงาม 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์  42120 
 
  อาณาเขต 

ลักษณะทั่วไปพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงร้อยละ 80  มีพ้ืนที่ราบร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด           
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  - ด้านทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ าเภอเมืองเลย  อ าเภอท่าลี่  อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
  - ด้านทิศตะวันตก     ติดต่อกับอ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก   
  - ด้านทิศเหนือ        ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีน้ าเหือง เป็นแนว 
                                               เขตพรมแดน 
  - ด้านทิศใต้         ติดต่อกับอ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอด่านซ้าย 

อ าเภอภูเรือ 

อ าเภอนาแห้ว 
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  การคมนาคม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย  
ระยะทาง 67 กิโลเมตร และมีเส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้ 
  ทางรถยนต์   
       ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2013  ผ่านอ าเภอภูเรือ 
  รถโดยสารระหว่างจังหวัดที่ผ่านเส้นทางนี้ 

- รถปรับอากาศสายนครพนม-เชียงราย 
- รถปรับอากาศสายอุดรธานี-เชียงใหม่ 
- รถปรับอากาศสายอุดรธานี-พิษณุโลก 
- รถตู้รับจ้างสายเมืองเลย-หล่มสัก 

 
  ภูมิประเทศ 
  อ าเภอด่านซ้าย  ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนมีพ้ืนที่ราบอยู่ประมาณร้อยละ 
15 ปุาไม้เป็นปุาเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ (ปุาภูเอย ภูขี้เถ้า และปุาภูเรือ) และปุาอุทยาน
แห่งชาติภูร่องกล้า เหมาะกับการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร  สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ                
640 เมตร 
  อ าเภอภูเรือ  โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ประมาณ 80% ของพ้ืนที่  และเป็นที่ราบเชิงเขา
ประมาณ 20%  มียอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดภูเรือ มีความสูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง มียอดเขา             
ที่ส าคัญ คือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง และยอดภูกุ มีความสูง 1,000 เมตร
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
  อ าเภอนาแห้ว  ลักษณะพ้ืนที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  สันเขามีลักษณะเป็นที่ราบสูง  มีความ
ลาดเท ตั้งแต่ 2% จนถึงมากกว่า 50%  ด้านตะวันตกซึ่งเป็นพ้ืนที่ปุาผืนใหญ่จะมีความลาดชันมาก  พ้ืนที่ราบเชิงเขา
เกือบจะไม่มี  ด้านตะวันออกจะมีความลาดชันน้อย  ลาดเทลงไปทางด้านตะวันตก มีที่ราบเชิงเขาอยู่บ้าง พ้ืนที่สูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 600 – 1,408 เมตร 
 
  เขตพ้ืนที่บริการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีเขตพ้ืนที่บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอ 
ของจังหวัดเลย  คือ อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูเรือ และอ าเภอนาแห้ว  
 
 แหล่งท่องเที่ยว 
 

  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  ดังนี้ 
 

   แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  ได้แก่ พระธาตุศรีสองรัก, วัดเนรมิต
วิปัสสนา,  วัดศรีภูมิ บ้านนาหอ  อ.ด่านซ้าย   วัดปุาม่วงไข่, วัดปุาห้วยลาด อ.ภูเรือ วัดโพธิ์ชัย, วัดศรีโพธิ์ชัย  
อนุสรณ์สถานแหล่งก าเนิดลูกเสือชาวบ้าน อ.นาแห้ว  ฯลฯ 
 

   แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่  ประเพณีแห่ต้นดอกไม้  เทศกาลผีตาโขน  ฯลฯ 
   แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  ได้แก่  ภูหลวง  ภูเรือ ภูลมโล อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย                    
ภูแปก  ฯลฯ 
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 1.2  โครงสร้างการบริหารงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็น
ผู้บริหาร และแบ่งงานออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 
 

โครงสรา้งการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

 
 
 
 
                                                                      
                                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

   กลุ่ม 
  อ านวย 
    การ 

 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

      กลุ่ม   
 บริหารงาน 
    บุคคล 

   กลุ่ม     
 นโยบาย 
 และแผน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่ม 
บริหาร 

งานการเงนิ 
และสินทรัพย ์

กลุ่ม 
ส่งเสริม 

การจัดการ
ศึกษา 

กลุ่มโรงเรียน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กลุ่ม 
พัฒนาครู 

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่ม 
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกลฯ 

กลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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 1.3 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา                
อยู ่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
ด าเน ินการให้เป ็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)                   
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 
ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว้ให้ มี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
       

  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 

  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 

  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น รวมทั ้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ สถาบันอื ่น                      
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

  9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
 

  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

            12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  

  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ               
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กลุ่มอ านวยการ 
  (2)  กลุ่มนโยบายและแผน 
  (3)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (4)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  (5)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  (6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (8)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  (9)  กลุ่มกฎหมายและคดี 

(10)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 1.4 คณะกรรมการในการบริหารจัดการ 
    

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ได้ก าหนดว่า การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษาแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

  การบริหารจัดการ ให้มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มี
กฎหมายอื่นก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรือนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย              
ในส านักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อ านวยการเพ่ือช่วยปฏิบัติ
ราชการก็ได้  โดยรองผู้อ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง ที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน มีอ านาจหน้าที่                         
ตามท่ีผู้อ านวยการก าหนดหรือมอบหมาย 
 

1.4.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีอ านาจหน้าที่              
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อ 25 และข้อ 26 ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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  (2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ   
สถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
  (5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน                  
และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  (6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น 
  (8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1.4.2 คณะกรรมการบริหารส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

        คณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ร่วมบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
(2)  ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนา

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไป                   
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
  (3) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
  (4) ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.4.3 คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน 

        คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

(1) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบาย                 
ของกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 

 

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแผนงาน โครงการ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของกลุ่มโรงเรียน 

 

(3) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการด าเนินการพัฒนางานด้านวิชาการ                      
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเปูาหมาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                 
สู่มาตรฐานสากล 

 

(4) ให้ความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียน             
การสอน การนิเทศการศึกษา และการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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(5) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ                      
ที่หลากหลายในเขตบริการของกลุ่มโรงเรียน 

 

   (6) ระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา ในกลุ่ม
โรงเรียน 

 

  (7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนทีการศึกษา 
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในระดับสถานศึกษาและกลุ่มโรงเรียน 

 

  (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ กีฬาและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียน 

 

  (9) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปีของกลุ่มโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
 

 (10) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานทั้ง 4 งานของกลุ่มโรงเรียน               
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนแยกตามอ าเภอ 
 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา รวม 
1 ด่านซ้าย 52 11 63 
2 ภูเรือ 28 1 29 
3 นาแห้ว 16 -  16 

รวม 96 12 108 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
 
ตารางท่ี 2  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน เกณฑ์จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก    นักเรียนไม่เกิน  120  คน 95 
ขนาดกลาง    นักเรียน 121 - 600  คน 12 
ขนาดใหญ่    นักเรียน  601 – 1,500 คน 1 

รวม  108 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
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ตารางท่ี 3  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 

จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
1 – 20 คน 20 
21 – 40 คน 36 
41 – 60 คน 14 
61 – 80 คน 14 
81 – 100 คน 5 
101 – 120 คน 6 

รวม 95 
 

คิดเป็นร้อยละ 87.96 จากโรงเรียนทั้งหมด 108 โรงเรียน 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
 
 

ตารางท่ี 4  ข้อมูลจ านวนนักเรียนและห้องเรียน  จ าแนกเป็นรายช้ัน 
 

 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 6 3 9 2 
อนุบาล 2 321 327 648 83 
อนุบาล 3 363 335 698 85 

รวมอนุบาล 690 665 1,355 170 
ประถมศึกษาปีที่ 1 515 429 944 108 
ประถมศึกษาปีที่ 2 452 420 872 104 
ประถมศึกษาปีที่ 3 398 425 823 105 
ประถมศึกษาปีที่ 4 446 436 882 105 
ประถมศึกษาปีที่ 5 458 405 863 108 
ประถมศึกษาปีที่ 6 478 446 924 109 

รวมประถมศึกษา 2,747 2,561 5,308 639 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 118 90 208 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 117 100 217 11 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 118 210 11 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 327 308 635 34 
รวมทั้งสิ้น 3,764 3,534 7,298 843 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
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ตารางท่ี 5  ข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  และสถานศึกษา     
              ในสังกัด 
 
 

บุคลากร สพป.ลย. 3 
จ านวน  
(คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
จ านวน  
(คน) 

 ผอ.สพป. - ผู้อ านวยการโรงเรียน 82 
 รอง ผอ.สพป. - ครูผู้สอน 454 
 บุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) 35 พนักงานราชการ 22 
 ศึกษานิเทศก ์ 7 ธุรการโรงเรียน 107 
 ลูกจ้างประจ า 3 ลูกจ้างประจ า (นักการภารโรง) 24 
 ลูกจ้างชั่วคราว 12 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 57 
  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 30 
  ครูวิทย์-คณิต 7 
  ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต 28 
  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน      0 

รวม 57 รวม 811 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2562 
 
 

1.6 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  และได้สรุปผลการด าเนินงานออกเป็น 4 ด้าน  ดังนี้ 
 

 1.6.1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
           (1) การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 

: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต  3 

 

ความสามารถ ระดับประเทศ 
ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

44.94 44.78 -0.16 
 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

46.46 44.89 -1.57 
 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 45.70 44.83 -0.87  
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จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ 
(NationalTest : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต  3  ภาพรวม พบว่า ต่ ากว่า -0.87 ส่วนรายด้าน  พบว่า  ความสามารถด้านค านวณต่ ากว่า         
-0.16 และความสามารถด้านภาษาต่ ากว่า - 1.57   

(2)  การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา  2561 และปีการศึกษา  2562   

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2562 
 เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

49.37 44.78 -4.59 
 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

52.27 44.89 -7.38 
 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 50.82 44.83 -5.99  
 

จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ปีการศึกษา  2561  และปีการศึกษา  
2562  ภาพรวม  พบว่า  ลดลง  -5.99  ส่วนรายด้าน  พบว่า  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ลดลง  -4.59  
ความสามารถด้านภาษาไทยลดลง  -7.38     

(3)  เปรียบเทียบผลการทดสอบ ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ปีการศึกษา  2562  

                       1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2562  เปรียบเทียบ 
ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 
สาระการเรียนรู้ 

 
คะแนนเต็ม 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่  +สูงกว่า/ 
-ต่ ากว่า 

ระดับประเทศ 
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
จ านวน 

นร. 
คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 100 692,721 49.07 742 46.50 -2.57 
ภาษาอังกฤษ 100 692,708 34.42 742 27.75 -6.67 
คณิตศาสตร์ 100 692,673 32.90 742 29.91 -2.99 
วิทยาศาสตร์ 100 692,705 35.55 742 32.65 -2.90 

รวมเฉลี่ย 100 692,702 37.99 742 34.20 -3.78 

              จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  
2562  (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 
พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่า
ระดับประเทศ (-3.78 %) รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (- 6.67 %) รองลงมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               
(-2.99 %) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-2.90)และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า
ระดับประเทศน้อยที่สุด (- 2.57 %) 
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                        2) แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ระดับประเทศ  
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  3 
 

 
สาระการเรียนรู้ 

 
คะแนน

เต็ม 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ % +สูงกว่า/ 
-ต่ ากว่า 

ระดับประเทศ 
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ภาษาไทย 100 665,638 55.14 160 54.24 -0.90 
ภาษาอังกฤษ 100 665,310 33.25 160 29.00 -4.25 
คณิตศาสตร์ 100 665,495 26.73 160 23.20 -3.53 
วิทยาศาสตร์ 100 665,230 30.07 160 29.67 -3.40 

รวมเฉลี่ย 100 665,418 36.30 160 33.28 -3.02 
 

   จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  
2562  (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3  
พบว่า  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่า
ระดับประเทศ (-3.02%)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุดได้แก่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (-4.25%) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (-3.53 %) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย (-0.90%) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศน้อย
ที่สุด (-0.40) 

          (4) เปรียบเทียบผลการทดสอบ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
เลย เขต 3 ปีการศึกษา  2562 
                          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2562  เปรียบเทียบ ระดับ
สังกัด (สพฐ.)  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
 

 
สาระการเรียนรู้ 

 
คะแนนเต็ม 

ระดับสังกัด (สพฐ.) ระดับเขตพื้นที่  +สูงกว่า/ 
-ต่ ากว่า 

ระดับสังกัด 
(สพฐ.)   

จ านวน 
นร. 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน 
นร. 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

ภาษาไทย 100 443,365 47.95 742 46.50 -1.45 
ภาษาอังกฤษ 100 443,350 30.86 742 27.75 -3.11 
คณิตศาสตร์ 100 443,351 31.60 742 29.91 -1.69 
วิทยาศาสตร์ 100 443,351 34.30 742 32.65 -1.65 

รวมเฉลี่ย 100 443,354 36.18 742 34.20 -1.98 
     

     จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  
2562 (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3  
พบว่า  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่า
ระดับสังกัด (สพฐ.) (-1.98)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับสังกัด (สพฐ.) มากที่สุด
ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (-3.11%) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (-1.69%)             
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-1.65) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับ
สังกัด (สพฐ.) น้อยที่สุด (-1.45%) 
 
                2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  เปรียบเทียบ ระดับสังกัด (สพฐ.) 
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
 

สาระการเรียนรู้  
คะแนนเต็ม 

สังกัด (สพฐ.)   ระดับเขตพื้นที่  +สูงกว่า/ 
-ต่ ากว่า 

สังกัด (สพฐ.)   
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
จ านวน 

นร. 
คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 100 486,937 55.91 160 54.24 -1.67 
ภาษาอังกฤษ 100 486,681 32.98 160 29.00 -3.98 
คณิตศาสตร์ 100 486,823 26.98 160 23.20 -3.78 
วิทยาศาสตร์ 100 486,594 30.22 160 29.67 -0.55 

รวมเฉลี่ย 100 486,759 36.52 160 33.28 -3.25 
 

จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562  
(O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสังกัด (สพฐ.)  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  พบว่า  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับ
สังกัด (สพฐ.) (-3.25 %) กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าระดับสังกัด (สพฐ.) มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  (-3.98%)  รองลงมา คือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (-3.78%) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(-1.67) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับสังกัด (สพฐ.) น้อยที่สุด (-0.55) 

(5) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปีการศึกษา   2561 – 2562             
                         1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ  ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การทดสอบ             
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O– NET) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปีการศึกษา  
2561 - 2562  จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา
2562 

+เพิ่ม 
-ลด 

ภาษาไทย 54.32 46.50 -7.82 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 31.82 27.75 -4.07 
คณิตศาสตร์ 34.58 29.91 -4.67 
วิทยาศาสตร์ 39.13 32.65 -6.48 

รวมเฉลี่ย 39.96 34.20 -5.76 
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        จากตาราง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ  ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O– NET) ระหว่าง ปีการศึกษา  2561 กับ 2562  พบว่า                 
ปีการศึกษา  2562  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลงจากปีการศึกษา 2561  (-5.76%)  โดยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจากปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  (-7.82%)  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (-6.48%)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(-4.67) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปีการศึกษา 2561               
น้อยที่สุด (-4.07%)  
                        2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การทดสอบ                  
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O– NET ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปีการศึกษา 
2561 – 2562 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
+เพิ่ม 
-ลด 

ภาษาไทย 50.78 54.24 +3.46 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 28.00 29.00 +1.00 
คณิตศาสตร์ 26.30 23.20 -3.10 
วิทยาศาสตร์ 35.52 29.67 -5.85 

รวมเฉลี่ย 35.15 33.28 -1.12 
            

จากตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O–NET รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา  2561 – 2562  
พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนจากปกีารศึกษา  2561 มากที่สุด ได้แก่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  (3.46%)  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) (1.00%)  และมี 2 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลงจากปีการศึกษา  2561 คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-3.10%) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนลดลงมากท่ีสุด  (-5.85%)  
 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล เล่มรายงานผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test)  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เอกสารนิเทศ                    
ที่ 7/2563 และ เล่มรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National 
Educational Test) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เอกสารศึกษานิเทศก์
ที่ 6/2563 
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  (6)  สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ประจ าปีการศึกษา 2561  นักเรียนชั้นประถม   
ศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

   (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 
 

วิชา/ประเภท การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง เฉลี่ยรวม 

ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที ่ 67.57 71.76 69.67 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 66.16 71.27 68.72 

ผลต่าง +1.41 +0.49 +0.95 

แปลผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

  จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ผลการประเมินการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศ (+0.95) โดย
แยกเป็นผลประเมินการอ่านออกเสียงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (+1.41) และผลการประเมินการอ่านรู้เรื่องสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (+0.49) 
 
      (7) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ประจ าปีการศึกษา 2561  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
               (เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560) 
 

วิชา/ประเภท การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง เฉลี่ยรวม 

ปีการศึกษา 2560 77.05 71.89 74.66 
ปีการศึกษา 2561 67.57 71.76 69.67 

ผลต่าง -9.48 -0.13 -4.99 

แปลผล ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

 
  จากตาราง ผลการเรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านระหว่างปีการศึกษา 2560 
กับ 2561 พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละภาพรวมลดลงจากปีการศึกษา 2560 ( -4.99) โดยแยก
เป็นผลการประเมินการอ่านออกเสียงลดลงจากปีการศึกษา 2560 (-9.48) และผลการประเมินการอ่านรู้เรื่องลดลง
จากปีการศึกษา 2560 (-0.13) 
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 1.6.2  ด้านการบริหารจัดการการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  3 
 1) ประเมินผลตามระดับคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับ 

คุณภาพ 
นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที4่ ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.67 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน   
      ตัวช้ีวัดย่อยที่ 19.1 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (เฉพาะ สพป.) 3 ดี 
      ตัวช้ีวัดย่อยที่ 19.2 ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 20  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 3 ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 24  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 

1 ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 27  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 27.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 4 ดีมาก 
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 27.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 27.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ประเมิน  
ตัวช้ีวัดที่ 30 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 35 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

4 ดีมาก 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 49 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสการในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.57 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 54 ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา   
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 54.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 54.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับ 

คุณภาพ 
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 54.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 55 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน   
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 55.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 55.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป. และ สพม.) 3 ดี 
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 55.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะ สพม.) ไม่ประเมิน  
ตัวช้ีวัดที่ 59 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด   
     ตัวช้ีวัดที่ 59.1 ระดับปฐมวัย (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
     ตัวช้ีวัดที่ 59.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพป. และ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4.00 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 69 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 78 โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 78.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 78.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.45 ดีเยี่ยม 
 

 
 2) ประเมินผลเทียบค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   
ตัวช้ีวัดที่3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

80 100 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลฯ 

 
80 

 
100 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Liter) 

80 100 

ตัวช้ีวัดที่ 22 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

80 100 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

800 100 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน (Digital Literacy) ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 89.03 

ตัวช้ีวัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 

100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM 
ศึกษา 

80 84.26 

ตัวช้ีวัดที่ 32 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study) 

100 ไม่เข้าร่วม
โครงการ 

ตัวช้ีวัดที่ 33 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 34  ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

60 95.48 

ตัวช้ีวัดที่ 36 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะดีทุกช่วงวัย ลดลง ลดลง2.67% 

ตัวช้ีวัดที่ 38 ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80 28.70 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
ตัวช้ีวัดที่ 52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ( Digital Technology) 80 28.56 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสการในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  

ตัวช้ีวัดที่ 57 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่ 75  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ มีรูปแบบ มีรูปแบบ 
ตัวช้ีวัดที่ 77 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง ลดลง ไม่ลดลง 
ตัวช้ีวัดที่ 82 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 

 
 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ 04003/56  ลงวันที่                  
21  มกราคม  2563 
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 1.6.3 ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ตารางผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 

ล าดับที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ITA ปี2562 
56 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 89.19 

จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น             
3 ครั้ง ได้ด าเนินการประชุมหารือเพ่ือเตรียมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยแบ่งผู้รับผิดชอบ
ตามตัวชี้วัดการประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ในล าดับที่ 56  จากจ านวน 225 เขต                  
ด้วยคะแนน 89.19 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว1950          
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
 

  1.6.4 ด้านการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ KRS (KPI Report system) 

  ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 อยู่ในระดับมาตรฐาน สรุปดังนี้ 

 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 4.47234 

 

องค์ประกอบ ค่าคะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
พื้นฐาน (Functional base) (น้ าหนัก 14.2857) 

4.68223 
 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคล (น้ าหนัก 4.7619) 

4.75670 

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจาก
รายงาน (IMD 2019) (น้ าหนัก0) 

- 
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องค์ประกอบ ค่าคะแนน 
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) (น้ าหนัก 4.7619) 

4.29000 

1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วยระบบ 
EMIS (น้ าหนัก 4.7619) 

5.0000 

        1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร
ด้วยระบบ EMIS 

5.0000 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน (Agenda base) 
(น้ าหนัก 0) 

 
- 

(ยกเลิกตัวชี้วัด) 2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (น้ าหนัก 0) - 
2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) (น้ าหนัก 0) - 
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/
ท้องถิ่น (Area base) (น้ าหนัก 0) 
 

- 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมฯ (Innovation base) (น้ าหนัก 0) 

- 

4.1 ความส าเร็จของการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการคู่มือ
ส าหรับประชาชนของส่วนราชการ (น้ าหนัก 0) 

- 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ (Potential base) (น้ าหนัก 0) 

- 

5.1 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูป
องค์การของส่วนราชการ (น้ าหนัก 0) 

- 

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(น้ าหนัก 80.9524) 

4.43529 

6.1 การลดพลังงาน (น้ าหนัก 9.5238) 5.00000 
6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 5.0000 
6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น้ าหนัก 4.7619) 

5.0000 

6.4 การก ากับดูแลการทุจริต (น้ าหนัก 4.7619) 4.0000 
6.5 ภาวะผู้น า(มาตรฐานเขตฯ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่
ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี) (น้ าหนัก 4.7619) 
 

4.0000 

6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ (น้ าหนัก 
14.2857)  

5.0000 

6.7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ (น้ าหนัก0) - 
6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference (น้ าหนัก 9.5238) 5.0000 
6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) (น้ าหนัก 4.7619) 1.0000 
6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ(น้ าหนัก 19.0476) 4.25000 
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องค์ประกอบ ค่าคะแนน 
6.9 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแล เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(น้ าหนัก 4.7619) 

4.40000 

6.10 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (น้ าหนัก 0) - 
 
 

รวม (น้ าหนัก 95.2381) 

4.47234 
 
 
  ระดับคุณภาพ  
  ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
(89.45) 
  ระดับมาตรฐานขั้นต้น 
  ระดับปรับปรุง  

 
 
 จากตาราง พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47234 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัด             
ที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วยระบบ 
EMIS  ค่าคะแนน 5.00000 ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดพลังงาน ค่าคะแนน 5.00000 ตัวชี้วัดที่ 6.2 มาตรการลดและ            
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ค่าคะแนน 5.00000 ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ค่าคะแนน 5.00000  ตัวชี้วัดที่ 6.6 ระบบติดตาม                  
การปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารขององค์การ ค่าคะแนน 5.00000  ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference  
ค่าคะแนน 5.00000  รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคล ค่าคะแนน 4.75670 ตัวชี้วัดที่ 6.9 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ ใต้บังคับบัญชา       
ค่าคะแนน 4.40000  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ค่าคะแนน 4.29000  ตัวชี้วัดที่ 6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  ค่าคะแนน 4.25000 และที่ได้ค่า
คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัด  6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ค่าคะแนน 4.00000 และ ตัวชี้วัดที่ 6.5 ภาวะผู้น า
(มาตรฐานเขตฯ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี)          
ค่าคะแนน 4.00000 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล  http://krs2.psdg-obec.go.th/ ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  รอบที่2 ปี 2562 
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 1.6.5  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งข้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งช้ีที1่ การบริหารจัดการที่ดี 4 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เปูาหมาย 3 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ         
ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 5 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community : PLC) 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและ          
การจัดการศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

4 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 5=ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 1 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 4 
     ประเด็นการพิจารณาที่1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กับนโยบายปัญหาและความต้องการ 

4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น และ

3 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งข้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลการทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 3=ดี 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 

     ประเด็นย่อยที่  1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 4 
     ประเด็นย่อยที่  2 (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตาม
หลักสูตร 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) 

3 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

             4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 
             4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่า
เทียมกัน ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

5 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

          4.1 เด็กพิการเรียนรวม 4 
          4.2 เด็กด้อยโอกาส 4 
          4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง           
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

5 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5=ดีเยี่ยม 
คะแนนรวมของภาพรวม (3มาตรฐาน) 4=ดีมาก 

แหล่งที่มา   หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04003/56  ลงวันที่ 21  มกราคม 2563 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 
  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง                 
ทุกระดับ  ซึ่งประกอบด้วย 
2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
     คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี                 
(พ.ศ.2561- 2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 
วิสยัทศัน ์ 

  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
     มีเปูาหมาย   ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

- มุ่งเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตยและ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 

- มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ 
1.“ต่อยอดอดีต” มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอด
รับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 

2.“ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ 
โครงสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต 

 3.“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาด ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ          
มีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 

- มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ 
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม  โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ  
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- มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา 
ท้องถิ่น 

- มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆโดยมีสัมมาอาชีพตามความถนัดของตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
        มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาชน สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 

- เตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และมีประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้าน

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     มีเปูาหมาย “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
- มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่ปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา น านวัตกรรม เทคโนโลยี มีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล เข้ามาประยุกต์                  
ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
 
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 
 

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
ของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและ
สร้างรายได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ
เปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ  ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท                     
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์  :  คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึก

ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ

ลดลง 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
 

การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในแต่
ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา                     
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

 

2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับดูและแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ 
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) 

 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
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เปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานและประ เทศ 
เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียม 

 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกใน
การสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ
ต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน          
ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 

 

2.3 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ) 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 จ านวน 12 นโยบาย  

โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

 สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเป็น
หน้าที่ส าคัญท่ีจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ ด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาล
มีนโยบายด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์ และบ ารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     
บรมนาถบพิตร รวมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
ไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 1.2 ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ ให้เป็นแบบอย่างการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของ
หน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน 

 1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือก่อให้เกิด การมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
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 นโยบายที่ 2 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ  

2.1 รักษาและปูองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ  ทั้งทางบก ทางทะเล                    
ทางอากาศ รวมทั้งปูองกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างอ านาจ
ก าลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนา ระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง               
การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการความมั่นคง แบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และร่วม
พัฒนาประเทศ ในด้านต่าง ๆ   

2.2 ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี จิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม
ท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ  ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของ
ประชาชน  โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศ
ไทยส าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา      
ให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  

 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติ  และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักการเมือง             
มีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าส่วนตน เพ่ือให้  
การบริหาร ราชการแผ่นดินเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  

2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน  โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
เฝูาระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และ
ปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ
สร้างความปลอดภัยในพื้นที่  

2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด ปูองกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ 
และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข   

นโยบายที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี 

รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มี
ความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข ดังนี้  

3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลาย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม                  
ในภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

 3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดยส่งเสริม             
ให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล ให้สื่อ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมี                 
ความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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 3.3 ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนา ทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผย
แผ่หลักค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ 
และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค าสอนของ
พระพุทธเจ้าและสามารถ น ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  

 3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และ ชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ                
พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการ ส่งเสริม สร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อการเป็น ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก   

นโยบายที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  

 5.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอด              
จากผลการวิจัยให้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และมีกลไกด าเนินการที่บูรณาการ
ทั้งระบบ เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน          
ที่สูงขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้กรอบขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   

 5.2 สร้างระบบจัดการข้อมูลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ                   
ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการ
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอด ไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให้เอ้ือต่อการต่อยอดงานวิจัย สู่การเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์  

 5.3 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ คุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยน าไปสู่การสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง  และสามารถน าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากท่ีสุด  

5.4 สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบ ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ํา โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการน าร่อง ที่สามารถตอบสนอง              
ต่อความต้องการในการพัฒนา เศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
[Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชน ไปพร้อมกัน  

 
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
8.1ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา         

ตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือ
ส่งต่อการพัฒนาเด็กไทย ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพ 
ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ  การอบรมเลี้ยงดู   
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ  
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8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญา ที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียน
ปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน  

 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ

ศตวรรษที่  21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู 
ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น 
และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่
กับหลักการทางวิชาการ 

 8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับ การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษา
ที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ 
ตลาดแรงงาน   

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0 โดย
การจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่
มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมการพัฒนาก าลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนท่ีก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับ
ผลิต ก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด และขยายผล
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น   

8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริม ผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมา
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการ
ดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรม
เปูาหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับ เครือข่ายอ่ืน ๆ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ  

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ําและความยากจน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา สร้างโอกาส ส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้พร้อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม              
โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน อย่างครบวงจร        
ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย    

8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศ              
ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัย
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แห่งชาติ ส่งเสริม ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน                 
ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ การพัฒนานวัตกรรม           
ให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานกันอย่าง
มี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัย
มืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิม ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
 8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึง ความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ําของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูง
วัย  

8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการ การด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษา
กับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา ในพ้ืนที่ 
สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา หนี้สินทางการศึกษา โดยการ
ปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เ อ้ือต่อ การพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี
กลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบ                    
ที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ                     
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในอนาคต  

 8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคน           
ในชาติ หลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ
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อย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  

 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เน้นออกแบบหลักสูตรระยะ
สั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วย            
กิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือ
เลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร ที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเอง                 
ทั้งในด้าน การศึกษาและการด ารงชีวิต   

 

2.4 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและบริหารจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ                              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย เร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) จึงประกาศนโยบาย 
จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 หลักการ 

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพ ในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ  ตลอดจนสถานศึกษา ทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัวรวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาค
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน    
ตามนโยบายประชารัฐ 

 ระดับก่อนประถมศึกษา 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ

และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล 
  เน้นการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งค านึงถึงพหุของปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. ปลูกฝังความเป็นระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
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4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์จริง หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและ
ครู ด้วยการจัดการเรียนการสอนใช้เชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
  5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  7. พัฒนาครู ให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
  8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 
  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และ 
การมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
  1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
  3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และ 
การบริหารจัดการ 
  4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง 
ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไข ร่วมกัน 
  5. ให้หน่วยงานระดับกรม ก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง  
ตามความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
  6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการด าเนินงานร่วมกับ 
หน่วยจัดการศึกษา 
  7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....โดยปรับปรุงสาระส าคัญ 
ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน  ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย
ท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
  9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
  10. ให้ศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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  11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผล ในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2.5 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.5.1 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตาม
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ            
กันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว”  

อนึ่ ง  ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ .  2560 - 2580)  ประกาศ ณ วันที่  8 ตุลาคม พ.ศ.  2561  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ                   
ตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต 
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการ
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ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และ
มาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ           
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์   
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ      
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้ เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ                 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา                 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
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ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
มาตรการและแนวด าเนินการ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

บทน า 
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 

การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม 

วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล 

และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ได้รับการบริการ                 

ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ             
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น                      
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ                
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข           
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ           

มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี            
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

 (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศช าติ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการปูองกัน  และแก้ไข
หากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
  (2) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับค าปรึกษาชี้แนะ

และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ 
คือ 
  1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
  2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565                       หน้าที่ 39 

  5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ               
อัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ                  

ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 
(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 

ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ

บริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การ
แสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

ส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
(4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ

อาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

บทน า 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพ

ของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขั นกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง               
ที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา                    
ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความ
สนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21                   
มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร                     
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ             

ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
      1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
      1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง 
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้ านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
      1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธ ีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี               
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
      1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 
                     1.5  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา  
2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด 

โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

บทน า 
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา                

มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสม  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถ
ก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรี ยนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
7.ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
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ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
        เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีทักษะสื่อสารภาษาไทย   
 
         มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 
  1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

   เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้าน
ดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
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   โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุป
และรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
  (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2.1.2 สถานศึกษา 
  (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
  (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
  (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
  (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
  (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
            ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
             โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน
ให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   
  - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
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  (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
  (5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
  (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2.2.2 สถานศึกษา 
  (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ          
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
  - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
  - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
  (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
  (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL) 
  (6)จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  (7)ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
  (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

   ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา             

มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการ
เรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                 
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มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐาน           

ในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
  - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ             
ในการประกอบอาชีพ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      
  (2) ประสานการด าเนินงานเ พ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
  (3)  ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
  (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้ เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  รวมทั้ง                   
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

2.3.2 สถานศึกษา    
  (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent 
Study : IS) 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
  - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
  - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ        
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
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  (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ               
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้
ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
  (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL)  
  (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  โดยแนวทางการด าเนินการ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง          
การพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบ              
ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณ  
ด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มี
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส 
  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ             
การจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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  โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน 
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
  (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  3.2 สถานศึกษา 
  (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน                 
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
  (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไป
ตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้าง
ครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 

  การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามและประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็น
ระบบ 
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4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน 
โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” 
ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้าง
แรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน 
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้า ใน
วิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด               
ขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) 

(11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ
ตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

(14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักง านเขตพ้ืนที่การศึกษา                         
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง          
เป็นต้น 

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภททั้งระบบ 

5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
บทน า 

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ             
ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร หรือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ              
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน า
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เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือ
สร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา

ที่มีคุณภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

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

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พ้ืนที่ 

6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน หน่วยงาน                 

ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
(2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง

แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
  1.2 สถานศึกษา 

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ 
จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ                
มีคุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่าง
ปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา                  
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน 
ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
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3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลน              

ทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริ ม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning 
Technology: DLT) 
 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน า  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน า 

ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน”    

มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เปูาหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด
ในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” 

ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว  จึงได้น้อมน า 
ศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่ งยืนทั้ง  17  เปูาหมาย  
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  ให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค  

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  

ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียน                  

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ

ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้  
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ
สร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และ

สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ            

อ่ืน ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้

ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค               

ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด 
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon 
emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 
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7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพ่ือด าเนินการ
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี  
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

บทน า 
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 

เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระใน
การบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และ
ระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงาน
ส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้  
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อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology 
และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี

ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
   4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ

ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ

วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 

Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา              

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

     เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึง          
หลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน 
การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบั ติหน้าที่การ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ   
ในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน 
การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต 
  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
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   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือ
ทุกด้านได ้
  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงานส่วนกลาง  

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

อยู่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                       

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(4 )  ส่ ง เสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน ( Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายเช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
  เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณ
ตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เปูาประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนใน



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565                       หน้าที่ 60 

การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล              
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี 
ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกัน
ทั้งองค์กร 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอก
สังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่าง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
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(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 

การวิเคราะห์สถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย การน านโยบายสู่การปฏิบัติทั้งใน
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดย SWOT Analysis ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้  ดังนี้ 
 
 

               ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ความ
คาดหวังจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal Stakeholders)    
1.1 ผู้บริหาร  1. มอบหมายงานที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ความรู้
ความสามารถและสมรรถนะ 
2. ได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ 
4. ขวัญก าลังใจ 
5. การบริหารตามหลักธรรมา     
ภิบาล 

1. เก่งด้านวิชาการ 
2. เชี่ยวชาญด้าน ICT 
3. มีความเป็นผู้น า 
4. มีคุณธรรม มีความรู้  
มีบุคลิกภาพดี 
5. บริหารมืออาชีพ 
6. มีความเป็นธรรม 
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

1. ค าสั่งมอบหมายงาน 
2. ประชุม อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาด้วยตนเอง 
4. การประกาศเกียรติคุณ   
ยกย่อง ชมเชยและการ
ลงโทษ 
5. ใช้ระบบคุณธรรม 
6. การจัดการความรู้ 
7. ศึกษาดูงาน 
 

1.2 คร ู 1. มอบหมายงานได้ตรงตาม 
วิชาเอก  ความรู้  ความสามารถ
และมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ 
3. ขวัญก าลังใจ 
4. มีสื่อ วัสดุครุภัณฑ์และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก เหมาะสม
กับความต้องการจ าเป็น 
5. ความเป็นธรรม 
6. ได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

1. มีจิตวิญญานของ
ความเป็นครู 
2. มีความรู้ดี 
3. ครูสอนดี   
4. บุคลิกภาพดี 
5. จิตใจดี 
6. มีความประพฤติดี 
7. ได้รับความเป็น
ธรรม 
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
9.ครูมืออาชีพ 
10. มีทักษะด้าน ICT 
11. มีจิตอาสา 

1. ค าสั่งมอบหมายงาน 
2. ประชุม  อบรม  สัมมนา  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. ศึกษาด้วยตนเอง 
4. การประกาศเกียรติคุณ  
ยกย่อง ชมเชยและการลงโทษ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาให้
มีสื่อ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
เหมาะสมกับความต้องการ
จ าเป็น 
6. ใช้ระบบคุณธรรม 
7. การจัดการความรู้ 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565                       หน้าที่ 63 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ความ
คาดหวังจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

8. ศึกษาดูงาน 
9. สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
 

1.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 

1. มอบหมายงานได้ตรงตาม
วิชาเอก  ความรู้  ความสามารถ
และมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ 
3. ขวัญก าลังใจ 
4. มีสื่อ วัสดุครุภัณฑ์และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสม
กับความต้องการจ าเป็น 
5. ความเป็นธรรม 
6. ได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

1. มีจิตสาธารณะ 
2. มีความรับผิดชอบสูง  
3. มีความรอบรู้ 
4. มีความเสียสละ 
ทุ่มเทในการท างาน 
5. บริการดีมีคุณภาพ 
6. ได้รับความเป็น
ธรรม 
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
8. มีทักษะด้าน ICT 

1. ค าสั่งมอบหมายงาน 
2. ประชุม  อบรม  สัมมนา  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การประกาศเกียรติคุณ  
ยกย่อง ชมเชยและการลงโทษ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาให้
มีสื่อ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
เหมาะสมกับความต้องการ
จ าเป็น 
5. ศึกษาด้วยตนเอง 
6. ใช้ระบบคุณธรรม 
7. การจัดการความรู้ 
8. ศึกษาดูงาน 
9. สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
 

2. มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace  Stakeholders)    
2.1 นักเรียน 1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน      
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี
สมรรถนะตามที่หลักสตูรก าหนด 
2. โรงเรียนให้โอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาแก่นักเรียน
อย่างทั่วถึงตรงตามศักยภาพและมี
คุณภาพ 
3. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเทา่เทียมกัน 
4. ครูมีจิตใจดี มีความรู้
ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และเปน็
แบบอย่างที่ด ี
5. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอปุกรณ์ ครุ-  
ภัณฑ์  ห้องปฏิบัติการและแหลง่

เรียนรู้ที่หลากหลายเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. แต่งกายสะอาด 
สุภาพเรียบร้อย 
2. พูดจาไพเราะ 
อ่อนหวาน  
3. ตั้งใจศึกษาเลา่เรียน 
ใฝุรู้  ใฝุเรียน 
4. มีค่านิยมพื้นฐานหลัก
ของไทย 12 ประการ 
5. มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
6. มีศักยภาพในการ
แข่งขันทุกระดับ 
7. มีทักษะในศตวรรษที่ 
21  
8. มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรฯ 

1. บริหารจัดการศึกษาให้
นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และมีสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และดูแลนักเรียน  สนบัสนนุ 
ให้ได้เรียนอย่างต่อเนื่องจนจบ
หลักสูตร 
3. จัดการแข่งขันทักษะต่าง ๆ 
ให้แก่นักเรียนทุกระดับ และ
ส่งเสรมิให้นักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันในระดับทีสู่งขึ้น 
4. จัดประสบการณ์และ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตาม
หลักสูตรฯ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ความ
คาดหวังจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

6. โรงเรียนนา่ดู นา่อยู่ นา่เรียน 
และมีความปลอดภัย 

 
 

 

    2.2 ผู้ปกครอง     1. จัดการศึกษาให้บุตรหลาน   
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครูสอนดีมีคุณภาพ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา มี
คุณธรรมจริยธรรม 

1. ผู้ปกครอง  ดูแลเอา
ใจใส่นักเรียนและ
ส่งเสริม สนับสนุนให้
ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง
จนจบหลักสูตร 
2. ผู้ปกครองตระหนัก        
เห็นความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  ตามบริบท
ของท้องถิ่น 

1. ประชุมผู้ปกครอง 
2. รายงานผลการเรียนและ
ผลงานนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. การเข้าร่วมกิจกรรม/งาน
ประเพณีท้องถิ่น 
4. มีการสื่อสารกับผู้ปกครอง
ที่หลากหลาย 

2.3 ผู้รับจ้าง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตามระเบียบงานพัสดุ 

สินค้ามีคุณภาพตรง
ตามคุณลักษณะที่
ก าหนด และ  ราคา
เป็นธรรม 
 

การประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายช่องทาง ตามที่
ระเบียบก าหนด 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน  (External  Stakeholders) 
3.1 สมศ.    1. มีระบบประกันคุณภาพภายใน

องค์กรที่เข้มแข็ง 
2. ให้ความร่วมมือในการเตรียม
ความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

1. มีระบบการประเมิน
ที่เชื่อถือได้และ
เที่ยงตรง 
2. มีวิธีการประเมิน
สอดคล้อง กับภารกิจ  
เปูาหมายและตามสภาพ
จริงของหน่วยงาน 
3. ได้รับการรับรอง
คุณภาพการศึกษา 
จาก สมศ. 
 

1. ประสานงาน  และ
ประชุมแนวทางการประเมิน
ภายนอก   
2. การให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ 
และความคิดเห็น 
3. การเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ 
4. การสื่อสารผ่านสื่อ ICT 
 

 3.2 ชุมชน   1. โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลกัใน
การพัฒนาคนในชุมชน 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาดี มี
คุณภาพและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ของ
ท้องถิ่น 
3. โรงเรียนให้บริการด้านวัสดุ 
อุปกรณ์  อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้และบุคลากรแก่ชุมชน  

1. ชุมชนตระหนักเห็น
ความส าคัญ มีจิตอาสา
ในการพฒันาและให้การ
สนับสนุนการศึกษา 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การระดมทรัพยากรเพ่ือ  
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์ผลงาน     
ให้ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนเชิญผู้น าชุมชน/
ปราชญ์ชุมชนเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน / วิทยากร  
บุคคลภายนอก 
3. การสื่อสารผ่านสื่อ ICT 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ความ
คาดหวังจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

4. ประสานงานและประชุม 

3.3 องค์กร
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น   

1. โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลกัใน
การพัฒนาคนในชุมชน 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาดี มี
คุณภาพและสอดคล้องกับ สภาพ
ปัญหาและความต้องการ ของ
ท้องถิ่น 
3. โรงเรียนให้บริการด้านวัสดุ 
อุปกรณ์  อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้และบุคลากร   
แก่ชุมชน    
4. โรงเรียนให้ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ 

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตระหนักเห็น
ความส าคัญ  มีจิต
อาสาในการพัฒนาและ
ให้การสนับสนุน
การศึกษา 
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน
ในการจัดการศึกษา  
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีส่วนร่วมใน
การระดมทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. ติดต่อประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
กิจกรรม ให้ข้อมูลข่าวสาร  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
อย่างต่อเนื่อง 
2. หน่วยงาน/องค์กรเชิญ
ผู้น าองค์กรเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน/วิทยากร
บุคคลภายนอก 
3. หน่วยงาน/องค์กรเสนอ
แผนงาน/  โครงการต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ยกย่อง ชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณ 
5. ร่วมเป็นคณะกรรมการ
และร่วมกิจกรรมของ อบต./
อปท. 

3.4 สถาบันทาง         
ศาสนา 

1. หน่วยงานทางการศึกษา       
จัดกิจกรรมทางศาสนา  ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
2. หน่วยงานทางการศึกษา
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนพิธี
และประเพณีต่างๆ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและ
วันส าคัญต่างๆ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้
และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
2. เป็นวิทยากรให้
ความรู้  ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
3. สนับสนุน
งบประมาณให้โรงเรียน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
4. ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนาอย่าง
เคร่งครัด 
 

1. ติดต่อ ประสานงานการ
จัดการศึกษา 
2. เสนอแผนงาน/โครงการ
เสนอต่อสถาบันทางศาสนา 
3. มีส่วนร่วมทางศาสนพิธี 

 

3.5 สื่อมวลชน 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

1. สื่อมวลชนตระหนัก
เห็นความส าคัญและมี
ส่วนร่วมสนับสนุน

1. ติดต่อประสานงาน 
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์การ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ความ
คาดหวังจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

 2. ข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

การศึกษา รวมถึงมี
จรรยาบรรณในการ
น าเสนอข่าว 
2. เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ตามข้อเท็จจริง 
อย่างสร้างสรรค์ 

ด าเนินงานที่หลากหลาย
ช่องทาง 
3. สร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส ( O ) 
 
 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนางานและมีการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ท่ัวถึง 
 
 
 
2. นโยบายการจัดการศึกษา  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ
ประชากรมีส่วนร่วมมีการประกันคุณภาพภายนอก
และเข้าใจในนโยบายเรียนฟรี  

 
3. สภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมาะสม ชุมชน            
มีวิ ถีชี วิตแบบพอเพียง   มีแหล่ งท่องเที่ ยวตาม
ธรรมชาติ  มี เ ขตติ ดต่อกับประ เทศ สปป .ลาว  
ก่อให้เกิดการรวมทุนประกอบอาชีพ  เพ่ือหารายได้
เพ่ิม 
4. ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีความเอ้ืออาทร               
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  มีภาษาพูดเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 

5. มีสื่อ ICT ที่ใช้การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีการ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  มีวิทยากรที่มีความรู้
ด้าน ICT ส่งผลให้ประชากรเห็นความส าคัญและเข้าถึง
สื่อ ICT เพ่ือเข้าถึงการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

อุปสรรค ( T ) 
 
 

1. โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้รับ
งบประมาณในการสนับสนุนน้อย ข้อมูลข่าวสารล่าช้า  
ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่
อยู่ในชุมชนเมือง/ชื่อเสียง/มีความพร้อมในการจัด
การศึกษา/มีคุณภาพ 
 

2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อปัญหา            
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง บ า ง ส่ ว น                    
ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาน้อย นโยบายการ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กส่งผลต่อความรู้สึกขัดแย้ง พรบ.
ไม่ครอบคลุม บุคลากรขาดขวัญก าลังใจ 
 

3. ประชากรบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง มีต้นทุนการ
ผลิตสูงท าให้รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย  ส่งผลให้เกิด
หนี้สินในระบบและนอกระบบ 
 
 
4. ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ภูเขาห่างไกล และประชากรวัยเรียนมีน้อย สังคมผู้สูง
วัยเพ่ิมขึ้น บางชุมชนมีปัญหายาเสพติด มีพฤติกรรม
มั่วสุม  
 

5. การบริการเทคโนโลยี ไม่ครอบคลุมทุก พ้ืนที่
ประชากรขาดทักษะการประยุกต์ใช้  ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียนขาดทักษะในการประยุกต์ใช้ 
และใช้  ICTในทางท่ีไม่เหมาะสม 
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ตารางการสรุปผลการวเิคราะห์สถานภาพของสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
1 2 3 4 5 

รายการปัจจัย น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก X คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 
สภาพแวดล้อมภายนอก   โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค   

C : พฤติกรรมลูกค้า 
(Customer 
Behaviors/Competitors 
Factors) 

0.25 3.67 3.40 0.92 0.85 +0.07 

P : การเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal 
Factors)            

0.25 3.17 3.83 0.93 0.96 -0.03 

E : เศรษฐกิจ (Economic 
Factors)    

0.20 3.50 3.60 0.70 0.72 -0.02 

S : สังคม – วัฒนธรรม 
(Social – cultural Factors) 

0.15 4.40 3.78 0.66 0.57 +0.09 

T : เทคโนโลยี 
(Technological  Factors) 

0.15 4.13 3.50 0.62 0.53 +0.09 

สรุปปัจจัยภายนอก +3.83 -3.63 

 เฉลี่ยปัจจัยภายนอก   +0.20 
 

                จากตาราง พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านโอกาสมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอุปสรรค (+0.20) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า  ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษามากที่สุด คือ ด้านสังคม-วัฒนธรรม  
(+0.09) และด้านเทคโนโลยี (+0.09) รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมลูกค้า (+0.07)  ส่วนปัจจัยภายนอก           
ที่เป็นอุปสรรคมากที่สุด คือ ด้านการเมืองและกฎหมาย ( -0.03) รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ (-0.02) 
ตามล าดับ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง (S)  
 

1. มีค าสั่งมอบหมายงานตรงตามความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะของต าแหน่งหน้าที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ก าหนด   
มีคณะกรรมการและองค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา 
2.กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับโครงสร้างกระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่วม มีการติดตาม นิเทศ ก ากับการด าเนินงานและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 

3. กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ เป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและมีการติดตาม 
นิเทศ ก ากับการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

4. ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ 
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย  
มีการส่งเสริมพัฒนา ยกย่องชมเชยอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลต่อขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 

 

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  
ตามสมรรถนะส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานสู่การเปลี่ยน
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ และการท างานเป็นทีม 
 
 
 

7. มีกระบวนการจัดท าค่านิยม แบบมีส่วนร่วม  เปูาหมายการ
พัฒนาคือ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการบุคลากรในหน่วยงานมี
วัฒนธรรมในการท างาน 

 

 

จุดอ่อน (W)  
 

1.บุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่
ก าหนด 
  
2. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ไม่ต่อเนื่องการ
ถ่ า ยทอดกลยุ ทธ์ สู่ ก า รปฏิ บั ติ ไ ม่ ชั ด เ จน 
ง บ ป ร ะม า ณ ไม่ สั ม พั น ธ์ ก า ร น า ผ ล ก า ร
ด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาในการวางแผนไม่
ครอบคลุมและต่อเนื่อง 
 

3. ระบบการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การเบิก 
จ่ายงบประมาณล่าช้า การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลไม่ครอบคลุมงานทั้ง 4ด้าน 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะ
ด้าน 
 

4. การบริหารจัดการขาดความเข้มงวดในบาง
เรื่อง การบริหารจัดการบางนโยบายยังไม่บรรลุ
ตามนโยบายที่ก าหนด 
 

5. บุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังขาด
แคลนครูวิชาเอกและศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ตามกลุ่มสาระ  ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากการโยกย้าย 
 

6. บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติตาม
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ค รู เ ต็ ม ค ว า ม รู้
ความสามารถขาดการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และไม่น าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ 
 

7. บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมในการท างานตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 
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         ตารางการสรุปผลการวเิคราะหส์ถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน   
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
1 2 3 4 5 

รายการปัจจัย น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย X น้ าหนัก สรุปผล 

สภาพแวดล้อมภายใน   จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
 

S1 : ด้านโครงสร้าง  
(Structure) 

0.10 4.33 2.00 0.43 0.20 +0.23 

S2 : ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
(Strategy) 

0.13 4.00 3.00 0.52 0.39 +0.13 

S3 : ด้านระบบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
(Systems) 

0.17 3.83 3.00 0.65 0.51 +0.14 

S4 : ด้านแบบแผนหรือ
พฤติกรรมในการบริหารจัดการ 

0.15 4.00 4.00 0.60 0.60 0.00 

S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
หน่วยงาน (Staff) 

0.17 4.33 2.83 0.74 0.48 +0.26 

S6 : ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของหน่วยงาน 

0.13 3.80 3.50 0.49 0.46 +0.03 

S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของ
สมาชิกในหน่วยงาน (Shared 
Value) 

0.15 3.67 3.00 0.55 0.45 +0.10 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน   +3.98 -3.09   

สรุปปัจจัยภายใน +0.89 
           

จากตาราง  พบว่า ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าจุดอ่อน(+0.89) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า  ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งมากที่สุด คือ  ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (+0.26) รองลงมาคือ 
ด้านโครงสร้าง (+0.23)  ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (+0.14) ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (+0.13) 
ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (+0.10) ด้านทักษะความรู้ความสามารถของหน่วยงาน (+0.03)  
ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (0.00) ตามล าดับ 
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จากกราฟแสดงสถานภาพขององค์กร สรุปได้ว่า องค์กรอยู่ในสถานะเอื้อและแข็ง ดังนี้ 
 
 สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านโอกาสมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอุปสรรค (+0.20) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า  ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษามากที่สุด คือ ด้านสังคม -วัฒนธรรม  (+0.09) และด้าน
เทคโนโลยี (+0.09) รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมลูกค้า (+0.07)  ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคมากที่สุด           
คือ ด้านการเมืองและกฎหมาย (-0.03) รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ (-0.02) ตามล าดับ 
 

 สภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นจุดแข็งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าจุดอ่อน(+0.89) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า  ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งมากที่สุด คือ  ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (+0.26) รองลงมาคือ              
ด้านโครงสร้าง (+0.23)  ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (+0.14) ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (+0.13) 
ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (+0.10) ด้านทักษะความรู้ความสามารถของหน่วยงาน (+0.03)         
ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (0.00) ตามล าดับ 
 
  
 
 

+3.83 

-3.63 

-3.09 +3.98 

โอกาส 
O 
 

T 
อุปสรรค 

 

จุดแข็ง   S W   จุดอ่อน 
+0.89 -0.20 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา     
พ.ศ. 2563 – 2565  จากผลการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 

สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 
 พันธกิจ (Mission) 

 

 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  และได้รับโอกาสในการแข่งขันในทุก
ระดับ   
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และน้อม
น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 8. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 
 

 ค่านิยม (Values) 
   

  คุณภาพคู่คุณธรรม  เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษา 
 

 

 เป้าประสงค์  (Goals) 
 

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ 
  3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  6. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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  7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
  8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
  

 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  

ตัวช้ีวัดที่  
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
  4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริหารด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                     
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ตัวช้ีวัดที ่
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น   

ในศตวรรษท่ี 21   
                    2.  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ตัวช้ีวัดที่  
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้             

ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสั งคมได้อย่างมีความสุข            
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม  

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ                   
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4    ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
                      ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ตัวช้ีวัดที ่

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5.  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  
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6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัดที่  

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้  ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก                 
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ                
และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณกาซคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชนเรียนรู้ด้านการลด
ใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less   

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย                 
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

7. ครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียน           
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand 4.0  

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน                  
และชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวช้ีวัดที่  
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 

ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม             
ทุกต าบล  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  
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4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ                      
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่ 5 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
 

กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและ
เป็นพลโลกที่ด ี
2. พัฒนาผู้ เรียนมีความให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุก
ระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ 
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในเขตพ้ืนที่
เฉพาะ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ          
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์  มีคุณธรรม          
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี  มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

 5. ร้อยละของผู้ เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่
สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 

37 37 37 37 37 

6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

108 108 108 108 108 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง          
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

108 108 108 108 108 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

น า ไปสู่ ความเป็น เลิ ศด้ านวิ ชาการตาม
ความสามารถ   ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
 
 

2792 3086 3136 3186 3236 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 
 

 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 
 

 

 

5 8 10 12 12 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

 

กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของ
ผู้เรียน 
3.น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา 
4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 

 

 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
 
 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

50 55 58 61 64 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 
 

50 55 58 61 64 

4. ร้อยละผู้ เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได ้
 
 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

 5. ผู้ เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 
 

 

100 100 100 100 100 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ 
 

 

100 100 100 100 100 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการ
เรียนรู้ 
 

 

80 80 85 90 100 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
 

กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ
และทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุก
กลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 

 

 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 
 
 

100 100 100 100 100 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และท่ีตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับ
ผู้พิการ 
 
 

100 100 100 100 100 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 
 
 

100 100 100 100 100 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 

100 100 100 100 100 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตาม
บริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
 
 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

 6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

100 100 100 100 100 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 

100 100 100 100 100 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

100 100 100 100 100 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนว
ทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริ โภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR 
CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและ
ชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท า
หน่ วยการ เ รี ยนรู้ ใ น เ รื่ อ งการผลิ ตและบริ โภค               
ที่ เป็นกับสิ่ งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา 
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการ
ลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซดในรูปแบบการเปรียบเทียบและ
การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้      
ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยา
ฆ่าแมลง ฯลฯ 
 
 
 

100 100 100 100 100 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 
 
 

100 100 100 100 100 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่
ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 
ศูนย์ 4 ภูมิภาค 
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map 
และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพ่ือด าเนินการต่อยอด
ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และ
เชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มี
การจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรก ับสิ ่งแวดล ้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และ
สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
office) 
 

 

 

 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้  ด้านการลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 
 

100 100 100 100 100 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less  
 
 

100 100 100 100 100 

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
ด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 
 

100 100 100 100 100 

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการ
คิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0 
 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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ปี 
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ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
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10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล     
ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น 
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
แ ล ะ สั ญ ลั ก ษ ณ์ เ บ อ ร์  5  เ พ่ื อ ล ด ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงาน
และสถานศึกษา 
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง 
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความ
ปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและ
การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

8. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้
เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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ปี 
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ปี 
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ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC 
และ Decision – Making การน าขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ 
การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี             
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศ
และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green city 
ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15. ส ่ง เสร ิม  สน ับสน ุนและพ ัฒนาให ้น ัก เ ร ียน 
โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน
เมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และ
จัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชนวัยซนลด
คาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้
จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 
ชุมชน 
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ปี 
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17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานใน
สถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม 
แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อ
เผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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         ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

กลยุทธ์/มาตรการการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล              
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 
 

 

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา
อย่างเป็นอิสระ 

100 100 100 100 100 

2. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
 

100 100 100 100 100 

3. สถานศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 

100 100 100 100 100 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 
 

100 100 100 100 100 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 
 
 

100 100 100 100 100 
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 6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้ เรี ยน ครู  บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 

100 100 100 100 100 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้ เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 
 

100 100 100 100 100 

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
ส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 

100 100 100 100 100 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

100 100 100 100 100 
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 โครงการ/งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. บูรณาการวิถีพุทธสู่การน้อมน าพระบรมรา
โชบาย เครือข่ายความพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม 
น าสู่สุจริต 

85,000 85,000 85,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา”ปูองกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

250,000 250,000 250,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

3.ส่งเสริมความเข็มแข็งด้านประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาในสถานศึกษาสภานักเรียน และพัฒนา           
กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 
เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563    

40000 40000 40000 กลุ่มส่งเสริม        
การจัดการศึกษา 

             รวม  3 โครงการ      งบประมาณ 375,000 375,000 375,000  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.ส่งเสริมความเป็นเลิศ “งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

250,000 250,000 250,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

2.การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะ
นักเรียน PISA 2021 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

             รวม 2 โครงการ      งบประมาณ 300,000 300,000 300,000  
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

2.การขับเคลื่อนหลักสูตรและการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัย      

18,600 18,600 18,600 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
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โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

3.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 20,000 20,000 20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
4.การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการรู้เรื่องดิจิทัลด้วย                     
Active Learning 

40,000 40,000 40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

5.ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา                  

10,000 10,000 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

6.การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560) พัฒนาปรับปรุงกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น น าสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 

40,000 40,000 40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

7.การยกระดับคุณภาพภาษาไทย (อ่านออก 
เขียนได้) และคิดเลขเป็น                     

70,000 70,000 70,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

8.การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษา
และการมีงานท า 

30,000 30,000 30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

9.การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 40,000 40,000 40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
10.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงิน
บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มบริหารงานการเงิน
ฯ 

11.ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

12.หลักสูตรพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE 
Online 

10,000 10,000 10,000 กลุ่มพัฒนาครู 

             รวม 12 โครงการ      งบประมาณ 428,600 428,600 428,600  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ   
                   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา     
                   

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมNEW DLTV 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

              รวม 1โครงการ      งบประมาณ 50,000 50,000 50,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15,000 15,000 15,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

             รวม 1 โครงการ      งบประมาณ 15,000 15,000 15,000  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่สุจริต 20,000 20,000 20,000 กลุ่มพัฒนาครู 
2.นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล 125 (Digital Technoligy)
และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล     

20,000 20,000 20,000 กลุ่มพัฒนาครู 

4.บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

5.บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

6.พัฒนาระบบการประชุมออนไลน์ (Video 
Conference) 

229,700 229,700 229,700 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร     

161,600 161,600 161,600 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

8.การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
กลุ่มโรงเรียน 

90,000 90,000 90,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

              รวม 9 โครงการ      งบประมาณ  871,300 871,300 871,300  
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ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ใน มาตรา 33 ว่า  
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เฉพาะที่เป็นโรงเรียน มีฐานะเป็น “นิติบุคคล” การบัญญัติให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลดังกล่าว เป็นการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา  ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดหลักของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management : SBM)  จะท าให้สถานศึกษามีอ านาจ  ความคล่องตัว  และมี
อิสระในการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ร่วมกันวางแผน
และด าเนินการ  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนให้มากที่สุด อันจะเป็นการสร้าง
รากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา  ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน    
      ทั้งนี้  ในการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 - 2565 ให้บรรลุผล
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนต้องบริหารจัดการภายใต้องค์ประกอบส าคัญ  ได้แก่ 1) หลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  2) กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
4) บทบาทของหุ้นส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ 5) ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

     โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

   1. หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นลักษณะการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง 
ภายใต้หลักการส าคัญ 4 ประการ คือ 1) การกระจายอ านาจ (Decentralization)  2) การบริหารจัดการตนเอง 
(Self-Management)  3) การมีส่วนร่วม (Participation)  และ 4) การบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) 
โดยมีรายละเอียดของหลักการแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

              1. การกระจายอ านาจ 
     ในการด าเนินงานตามหลักการการกระจายอ านาจนั้น โรงเรียนต้องสามารถบริหารจัดการศึกษา ด้าน
การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ได้อย่างอิสระ และ
คล่องตัว  
 2.  การบริหารจัดการตนเอง 
 ในการด าเนินงานตามหลักการบริหารจัดการตนเองนั้น โรงเรียนต้องมีอ านาจในการบริหารจัดการด้วย
ตนเองในด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  และการบริหารงานทั่วไป ได้อย่าง
คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีอิสระในการคิดและตัดสินใจในการด าเนินงานด้านต่างๆ  
 

 3.  การมีส่วนร่วม 
 ในการด าเนินงานตามหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะมุ่งเน้น

ไปที่การเปิดโอกาสให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และประชาชน ซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา อันจะท าให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของ เต็มใจและยินดีร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน  
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 4.  การบริหารจัดการที่ดี       
 ในการด าเนินงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีนั้น เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุล  เกิดความคุ้มค่าในการบริหาร
จัดการ  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
 
  2. กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 การน าแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสูการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุ
จุดหมายอยางมีคุณภาพ  ต้องอาศัยกระบวนการทางการบริหารอันเป็นวงจรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4 ประการ คือ  
การวางแผนพัฒนา (Develop Planning : DP)  การจัดองค์การและอ านวยการ (Organizing and Directing : 
OD)  การประกันคุณภาพการด าเนินงาน (Quality Assurance : QA) และการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงาน (Learning and Quality Development :L/QD)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

     1. การวางแผนพัฒนา 
    การวางแผนพัฒนาเป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร  โดยก าหนด

เปูาหมายหรือสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการ  และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพ้ืนฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน จึงมีแนวทางในการวางแผนพัฒนา ดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

2.  ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินงานชัดเจน 
3.  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการด าเนินงาน  
4. ศึกษาบริบทและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT)  ประเมินตนเอง และประเมิน

ความพร้อมในการด าเนินงาน 
5. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
6. ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการบริหารงบประมาณ และแผนการ

ติดตาม/ประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายอย่างแท้จริง 
      

 2. การจัดองค์การและอ านวยการ 
       การจัดองค์การและอ านวยการเป็นการด าเนินงานตามกลยุทธ์ตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอน
การวางแผน เพ่ือให้งานบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม  โดยต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง  จึงมีแนวทางในการจัดองค์กรและอ านวยการ ดังนี้ 

1. จัดโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมส าหรับการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย 
2. มีค าสั่งมอบอ านาจในการบริหารงานด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากรอย่างชัดเจน 
3. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้

ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

5. ก าหนดกลไกการประสานงาน การก ากับ ติดตาม และประเมินผล ที่เป็นระบบ  
6. จัดระบบการติดต่อสื่อสารแบบเปิดที่มีความสะดวกและรวดเร็ว  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
 

  ทั้งนี้ ต้องส่งเสริมให้ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง  โดยผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาวะผู้น าที่เกื้อหนุนและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาทีมงานให้สามารถร่วมกันปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปูาหมาย
ของโรงเรียน    
 

3. การประกันคุณภาพการด าเนินงาน   
      การประกันคุณภาพการด าเนินงาน เป็นกระบวนการในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การด าเนินงานว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด  มีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ในขั้นตอนใด  เพ่ือจะได้มั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาที่ก าหนด  จึงมีแนว
ทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ เปูาหมาย หรือข้อตกลงในการด าเนินงาน 
2. จัดระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานสู่มาตรฐานที่ก าหนด 
4. ก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือการด าเนินงานตามแผนทุกระยะอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดท าเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานที่เหมาะสม 
6. ประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นระบบโดยวิธีการที่หลากหลาย 
7. ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา 

  
4.  การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 

       การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานเป็นกระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือ
พัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และหาแนวทางการด าเนินการใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป  
จึงมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
2. แลกเปลี่ยน/เรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
3. ปรับแผนการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
5. เผยแพร่ผลงานดีเด่น (Best Practices) ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
 

 ทั้งนี้ โรงเรียนต้องจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลย้อนกลับในการด าเนินงาน ใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการคิดนอกกรอบ (Think out of Box) เพ่ือหาวิธีการใหม่ๆ ในการ
ท างาน 
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3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

     กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางการด าเนินงานที่เกิดจากการตัดสินใจวางแผนคิดค้น
หาทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ  ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน 
เพ่ือให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม  อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของโรงเรียน              
ในอนาคตต่อไป   
      การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีกลยุทธ์หรือ แนวทางการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้  

1. สร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจใน
เปูาหมายและผลส าเร็จของงานที่ตรงกัน  ในอันที่จะสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจในหลักการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน   

2. จัดระบบและโครงสร้างการบริหารงานให้คล่องตัว สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของโรงเรียนและชุมชน  โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได ้

3. วางแผนกลยุทธ์หรือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมจาก          
ทุกฝุาย ได้แก่ ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย วิสัยทัศน์และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและ
เหมาะสม ตลอดจนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน 

4. พัฒนาบุคลากรและทีมงาน  โดยการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง และเป็นมืออาชีพ   
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในอันที่จะส่งผลให้โรงเรียนกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และน าไปสู่คุณภาพ
การศึกษาต่อไป   

5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบแบบองค์รวม (Whole School Approach) ส่งเสริมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการพัฒนา โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
การพัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
และการเรียนรู้ 

6. ก ากับ ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่อง 
7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการด าเนินงานของโรงเรียน  ตลอดจนการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจและการยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  

     ทั้งนี้ ในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้หลักการส าคัญ 3 ประการ คือ 
1. กระจายอ านาจการตัดสินใจและการบริหารจัดการ  แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

กรรมการสถานศึกษา และชุมชน ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างอิสระและคล่องตัว 
2. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) โดยการส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นและการปรึกษาหารือจากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ทางการศึกษา เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง  เครือข่ายชุมชน เครือข่ายศิษย์เก่า เป็นต้น  ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน โดยผู้มีส่วนได้เสียถือว่าเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการศึกษา 

3. ผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ภาวะผู้น าทางวิชาการ  และภาวะผู้น าแบบ
เกื้อหนุน  โดยการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565                                                            หน้า 98 

 
 
   เงื่อนไขความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2563 - 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการพัฒนา ดังนี้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะต้องมีตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดส าคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง และแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

2. โรงเรียนต้องกระจายอ านาจการบริหารงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติและตัดสินใจอย่างแท้จริง 

3.  โรงเรียนต้องบริหารจัดการตนเองให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น มีอิสระในการวางแผน ปฏิบัติ พัฒนาและ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 

4. โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างแท้จริง โดยให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญและเกิดความตระหนักร่วมกันในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5. โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการที่ดี บริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุล  เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

6. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เต็มความสามารถ และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

7. โรงเรียนต้องสร้างความเชื่อถือศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย 

8. โรงเรียนต้องมีระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แบบ C-PEST 
 

โอกาส (O) 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

อุปสรรค (T) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

1. ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (C) 
1. มีกระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน อย่าง
หลากหลาย  ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจที่ได้รับบริการข่าวสาร 
2. มีข้อมูลในการวัดความพึงพอใจ  เพ่ือน าไปปรับปรุงงาน  เพ่ือ
สร้างความประทับใจ  
3. มีโรงเรียนในสังกัดกระจายอยู่ทุกต าบล สามารถบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง  
 

 
4 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 

1. ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (C) 
1. การส่งกลับข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดบางส่วนล่าช้า  ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้การสนับสนุนงบประมาณด้าน
การศึกษาน้อย 
3. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียน       
นอกเขตพ้ืนที่บริการ  ที่มีคุณภาพ/มีชื่อเสียง 
4. โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก จ านวน 95 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 87.96 
5. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษา 
 

 
2 
 
4 
 
3 
 
5 
 
3 

รวม 3.67 รวม 3.40 
2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 

1. ประชากรมีการตื่นตัวด้านการเมือง และมีการแข่งขันทาง
การเมืองเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 
2. ประชากรมีความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
3. มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษา 
4. ประชากรมีส่วนร่วมและตรวจสอบในการบริหารจัดการมากข้ึน 
5. การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. กระตุ้นให้โรงเรียนบริหาร
จัดการได้มาตรฐาน 
 

 
4 
 
4 
 
4 
3 
4 
 
 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง  ส่งผลต่อนโยบายการจัด
การศึกษา 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
น้อย 
3. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางมาตราไม่
สอดคล้องกับสภาพจริง ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนไม่มีคุณภาพ 
4. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครอบคลุม 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค (2) ไม่มีวิทยฐานะ ขาดขวัญก าลังใจ  

 
5 
 
3 
 
3 
 
 
5 

 



 

 

 

โอกาส (O) 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

อุปสรรค (T) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

6. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน   
7. นโยบายการจัดการศึกษา  เพ่ือการมีงานท าส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต 
 

3 
 
4 

ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลต่อความรู้สึกขัดแย้งของ
ชุมชน / ผู้ปกครองบางส่วน  และส่งผลต่อการบริหารจัดการของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
6. การจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวที่เท่ากัน  ส่งผลให้เด็กด้อยโอกาส ,เด็ก
พิการ , โรงเรียนขนาดเล็ก  มีปัญหาในการบริหารจัดการศึกษา 

 
3 
 
 
4 
 

 

รวม 3.71 รวม 3.83 
3. เศรษฐกิจ (E) 

1. มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการประกอบ
อาชีพ 
2. ประชากรมีช่องทางในการประกอบอาชีพ  มีรายได้เพ่ิม 
3. มีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างงานมากขึ้น 
4. ชุมชนเป็นสังคมชนบท มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงและพ่ึงพา  แหล่ง
อาหารตามธรรมชาติ 
5. มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  เช่น 
ยางพารา  ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว 
6. มีการซื้อขายทางออนไลน์มากขึ้น 
 

 
4 
 
3 
3 
4 
 
5 
 
2 
 
 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 
1. ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย 
2. ต้นทุนการผลิตสูง ได้ผลผลิตต่ า 
3. ประชากรบางส่วนมีอาชีพที่ไม่มั่นคง 
4. ประชากรบางส่วนมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ 
5. สภาพเศรษฐกิจไม่เอ้ือต่อการลงทุน 
 

 
4 
4 
3 
4 
3 
 

รวม 3.50 รวม 3.60 



 

 

 

โอกาส (O) 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

อุปสรรค (T) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
1. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  
2. มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
3. มีแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่หลากหลาย  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. มีความเอ้ืออาทร และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี   
5. ประชากรมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  

 
4 

5 
4 
 
4 
5 
 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
1. ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาห่างไกล
กันดาร 
2. ประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น 
3. ประชากรบางส่วนขาดความรู้ และจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. สังคมผู้สูงวัยเพ่ิมข้ึน 
5. ประชากรวัยท างานนิยมไปท างานต่างจังหวัด และฝากบุตรหลานไว้
กับผู้สูงอายุ 
6. ค่านิยมการมีบุตรน้อย 
7. นิยมแต่งงานในวัยที่ไม่สมควร ส่งผลให้เกิดการหย่าร้าง 
8. ปัญหายาเสพติด และมีพฤติกรรมมั่วสุม 

 
4 
 
5 
3 
 
4 
4 
 
2 
2 
3 

รวม 4.40 รวม 3.78 
5. ด้านเทคโนโลยี (T) 

1. มีสื่อและ ICT ที่ใช้ในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
2. ประชากรเห็นความส าคัญ และตื่นตัวในการใช้สื่อ ICT มากขึ้น 
3. ประชากรสามารถเข้าถึงสื่อและ ICT ที่ทันสมัย 
4. ประชากรมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ  เพ่ือการศึกษา    และ
ประกอบอาชีพ 
5. มีวิทยากรที่มีความรู้ด้าน ICT  ส่งผลให้โรงเรียนจัดกิจกรรม   
การเรียนรู้โดยใช้ ICT อย่างมีคุณภาพ 
6. มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  โดยใช้ ICT 
7. มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา 

 
4 
5 
4 
4 
 
4 
 
3 
5 

5. ด้านเทคโนโลยี (T) 
1. พฤติกรรมการใช้ ICT ไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
2. ประชากรบางส่วนขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ 
ICT 
 

 
4 
3 
 



 

 

 

โอกาส (O) 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

อุปสรรค (T) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

8. มีแอพพลิเคชั่นเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 4 
รวม 4.13 รวม 3.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน แบบ 7S 

จุดแข็ง (s) ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

จุดอ่อน (w) ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

 
1. ด้านโครงสร้าง (S1) 

1. การบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บริหาร
จัดการตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด 
2. มีค าสั่งมอบหมายงานบุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานให้ตรง 
ตามความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของต าแหน่งหน้าที่ 
สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนด 
3. มีคณะกรรมการและองค์คณะบุคคลในการบริหารการจัดการศึกษา 

 
 

4 
 
4 
 
 
5 

 
1. ด้านโครงสร้าง (S1) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ครบเนื่องจากมีบุคลากรไม่
ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 
 
 
 
 

 
 

2 

รวม 4.33 รวม 2.00 
 

2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (S2) 
1.กลยุทธ์ของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับโครงสร้างและบทบาท
ของหน่วยงาน 
2. มีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. มีการติดตาม นิเทศ ก ากับการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
 
 

 
2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (S2) 

1. การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง 
2. ระดับผู้ปฏิบัติการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเนื่องจาก
แผนงานกับงบประมาณไม่สัมพันธ์กัน 
3. การน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาในการวางแผนไม่
ครอบคลุมและต่อเนื่อง 

 
 
3 
3 
 
3 

รวมเฉลี่ย 4.00 รวมเฉลี่ย 3.00 



 

 

จุดแข็ง (s) ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

จุดอ่อน (w) ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

3. ด้านระบบในการด าเนินงาน (S3) 
1. มีกระบวนการบริหารจัดการภายในอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และหลักการกระจายอ านาจ 
2. ระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เนื่องจากบริหารจัดการตามระเบียบ 
3. มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. มีระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในส านักงาน และสถานศึกษา 
5. มีข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนที่เป็นปัจจุบัน 
6. มีการติดตาม นิเทศ ก ากับการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 
4 
 
4 
 
3 
4 
 
4 
4 

3. ด้านระบบในการด าเนินงาน (S3) 
1. เอกสารการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
2. ระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึง 
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศไม่ครอบคลุมงานทั้ง 4 
ด้าน  
4. โรงเรียนมีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน 
การพัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้าน
การเงินการบัญชีและการพัสดุ 
5. ขาดนายช่างที่มีความรู้ ความช านาญด้านการค านวณงานก่อสร้าง 

 
2 
2 
 
3 
 
4 
 
 
4 

รวม 3.83 รวม 3.00 
 

4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (S4) 
1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า มีความสามารถในการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ  
ได้มาตรฐาน  
3. มีความคิดสร้างสรรค์  และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม/รูปแบบ
ในการบริหารจัดการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ เช่น 
ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก การนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เป็นต้น 
4. น าระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ 

 

 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
 
4 

 
   4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (S4) 

1. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ยังไม่บรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนด 
 
2. การบริหารจัดการขาดความเข้มงวดในบางเรื่อง 
 

 

 
 
4 
 
 
4 



 

 

จุดแข็ง (s) ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

จุดอ่อน (w) ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

รวมเฉลี่ย 4.00 รวมเฉลี่ย 4.00 
5. ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (S5) 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. บุคลากรได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากร  ได้รับการยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ ส่งผลใหม้ีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
5 
4 
4 
 

5. ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (S5) 
1. จ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 
2. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนครูวิชาเอกใน
สาขาวิชาหลัก 
3. ศึกษานิเทศก์ มีความเชี่ยวชาญ ไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรบ่อย ท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง 
5. บุคลากรบางส่วนขาดความร่วมมือร่วมใจ และแรงจูงใจในการ
ท างาน  
6. มีภาระงานนอกเหนือจากการสอน 

 
2 
5 
 
2 
4 
2 
 
2 

รวมเฉลี่ย 4.33 รวมเฉลี่ย 2.83 
6. ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถของหน่วยงาน (S6) 

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
2.ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานสู่การเลื่อนต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
3.ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
อย่างหลากหลาย 
4.ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง 
5. น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
4 
 
4 
4 
 
3 
4 
 
 
 

6. ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถของหน่วยงาน (S6) 
1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านงาน
ช่าง และด้านการตรวจสอบภายใน 
2. มีผลงานการวิจัยทางวิชาการและการเผยแพร่น้อย 
3. ไม่น าผลการวิจัย และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
4. บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเต็มความรู้
ความสามารถ  ท าให้นักเรียนขาดโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
4 
 
4 
4 
2 
 

รวม 3.80 รวม 3.50 



 

 

จุดแข็ง (s) ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

จุดอ่อน (w) ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกใน หน่วยงาน (Shared Values) 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่านิยมในการ
ท างาน“คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” เนื่องจากมีกระบวนการจัดท าค่านิยมแบบมีส่วนร่วม 
2. บุคลากรมีเปูาหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
3. บุคลากรในหน่วยงานมีวัฒนธรรมในการท างาน มีจิตอาสา 

 
4 
 
 
4 
 
 
3 

7.ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกใน หน่วยงาน  (Shared Values) 
1.บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในการท างาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล  
 
 
 
 

 
3 

รวม 3.67 รวม 3.00 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
ที่ ๓๙๓ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------- 

  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ จะด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง                   
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะท างาน  ประกอบด้วย 
 

๑. คณะกรรมการฝุายอ านวยการ   
 ๑.๑ นายวิรัตน์     พุทธทองศรี    รอง ผอ.สพป.ลย ๑ รักษาราชการแทน  ประธานกรรมการ 
      ผอ.สพป.เลย เขต ๓ 
 ๑.๒ นายประพัตร์   อ่ านาเพียง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล       รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางสาวศศิธร ตาริยะ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
    ๑.๔ นางพิสมัย         ทองหล้า  ผอ.กลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
    ๑.๕ นางพฤษภา       นิกรพิทยา  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ  
    ๑.๖ นายอนันต์         มงคลเดช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการ 
    ๑.๗ ว่าที่ร.ต.เจริญชัย  ปิน่ค า    ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
    ๑.๘ จ.อ.สุริยนต์        ชมภู  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ปฏิบัติหน้าที่  
                                                    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ           กรรมการ                                                               
     ๑.๙ นายกฤษฎา      สู่สขุ  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
     ๑.๑๐ นายกฤตพรหมณ์   อุ่นแก้ว นิติกร ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
 ๑.๑๑ นางสารภี รับผล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๒ นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาการจัดท าร่างแผนฯ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายที่ตั้งไว้   
 

๒. คณะกรรมการฝุายจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   
 ๒.๑ นายวิรัตน์     พุทธทองศรี    รอง ผอ.สพป.ลย ๑ รักษาราชการแทน  ประธานกรรมการ 
      ผอ.สพป.เลย เขต ๓ 
 ๒.๒ นายประพัตร์   อ่ านาเพียง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล       รองประธานกรรมการ 

/ ๒.๓ นายยุทธพงษ์... 



 

 

-๒- 
 ๒.๓ นายยุทธพงษ์ ทองหล้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย (ก.ต.ป.น.) กรรมการ 
 ๒.๔ นายปรีชา ทัพใหญ่  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม (ก.ต.ป.น.) กรรมการ 
 ๒.๕ นายสุเทพ  วังคีร ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเจียง (ก.ต.ป.น.) กรรมการ 
 ๒.๖ นายเกษม แก้วยาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบง (ก.ต.ป.น.) กรรมการ 
 ๒.๗ นายเชาวกุล พรมใจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนภูเรือ (ก.ต.ป.น.)  กรรมการ 
 ๒.๘ นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านซ้าย   กรรมการ 
 ๒.๙ นางสรัญญา บุดดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวศศิธร ตาริยะ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางพิสมัย ทองหล้า  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางพฤษภา นิกรพิทยา ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๒.๑๓ ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นค า  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 ๒.๑๔ นายอนันต์    มงคลเดช ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
    ๒.๑๕ นายกฤษฎา      สูสุ่ข  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
    ๒.๑๖ จ.อ.สุริยนต์       ชมภู  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ            กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางเพชรี ชัยมูล  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๒.๑๙ นางพิมพ์พรรณ  อรัญมิตร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๒.๒๐ นางศิริพร อุ่นแก้ว  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๒.๒๑ นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ    กรรมการ 
 ๒.๒๒ นายณฐพรต เพ็งสาย  ศึกษานิเทศก ์     กรรมการ 
    ๒.๒๓ นางสุพรรณ     พรมภักด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
 ๒.๒๔ นางสาวจิรัชญา พายัพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
 ๒.๒๕ นางสารภี รับผล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ
 ๒.๒๖ นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๗ นางพัชรี ขุนมาตย์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๘ นางสาวสภุาสินี สุวรณโชติ ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิเคราะห์ฯ)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓          
– ๒๕๖๕) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ตามข้ันตอนการด าเนินงาน 
๓. คณะกรรมการฝุายจัดท าเอกสารร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
  ๓.๑ นางสารภี รับผล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางสุพรรณ พรมภักด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๓ นางพัชรี  ขุนมาตย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวจิรัชญา พายัพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวสุภาสินี  สุวรณโชติ ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิเคราะห์ฯ)   กรรมการ 

/ ๓.๖ นางสิริวรรณ... 



 

 

-๓- 

 ๓.๖ นางสิริวรรณ   ศักดาพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหน้าที่ จัดพิมพ์ ตรวจทาน และรวบรวม จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  น าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเลยให้ความเห็นชอบ  
 
       ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

       สั่ง ณ วันที่  ๓  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

                                     
(นายวิรัตน์  พุทธทองศรี) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 

1. นายวริัตน์  พุทธทองศรี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 1   
รักษาราชการแทน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 

2. ประธานกลุ่มคุณภาพการศกึษาทุกกลุม่ 
3. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
 

 
 
 
 

1. นางสารภี       รับผล      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางสิรวิรรณ    ศักดาพิทกัษ์     นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
3. นางสุพรรณ     พรมภักด ี นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 
4. นางพัชร ี         ขุนมาตย ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ     
5. นางสาวจิรัชญา   พายัพ        นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 
6. นางสาวสุภาสิน ี สุวรรณโชต ิ ลูกจ้างชัว่คราว 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

       
 

 
 
 
 
 
       
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
439 หมู ่1 ต.โคกงาม อ.ดา่นซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 0 4281 0495 ไทรสาร 0 4281 0496 


