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ส่วนที่  1 
 

สภาพการจัดการศึกษา 
 

บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1  เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  ให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย  แผนพัฒนำ และมำตรฐำนศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย  
มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ง  ก ำกับ  ตรวจสอบ  
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และรวมรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน   
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น 
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำน  ส่งเสริม  กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 12. ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด
โดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
      1. ให้แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขต ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กลุ่มอ ำนวยกำร 
  (2)  กลุ่มนโยบำยและแผน 
  (3)  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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  (4)  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  (5)  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  (6)  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  (7)  กลุ่มนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  (8)  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  (9)  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
      2. ให้แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  โดยให้เพิ่ม ควำมต่อไปนี้  
เป็น (10)  ของข้อ 6 แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560   ดังต่อไปนี้ 
  “(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี”   
 
ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ครู ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 
ประจ ำปี  พ.ศ. 2561   ดังนี้ 

 
1. ข้อมูลโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ในสังกัด  

ข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกเป็นอ ำเภอ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 ดังนี้ 
 

อ าเภอ  โรงเรียน  

ระดับ  

ก่อนประถม  ประถม  ม.ต้น  รวม  นร: ห้อง  
นร.  ห้อง  นร.  ห้อง  นร.  ห้อง  นร.  ห้อง  

เมืองกำฬสินธุ์ 64 1,666 140 7,254 473 771 41 9,691 654 15 : 1 
กมลำไสย 36 908 77 3,284 237 338 21 4,530 335 14 : 1 
สหัสขันธ์ 32 591 50 2,280 182 154 12 3,025 244 12 : 1 
ร่องค ำ 9 182 20 606 54 107 6 895 80 11 : 1 
ดอนจำน 16 465 32 1,447 92 196 12 2,108 136 16 : 1 
สำมชัย 17 451 34 1,539 115 230 18 2,220 167 13 : 1 
รวมทั้งสิ้น  174 4,263 353 16,410 1,153 1,796 110 22,469 1,616 14 :1 

ภาพรวม นร : ห้อง 12 : 1 14 : 1 16 : 1 14 : 1  

ที่มำ :   ข้อมูล  10  มิถุนำยน  2561 
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2. ข้อมูลข้าราชการครูและนักเรียน ในสังกัด  
 

อ าเภอ นักเรียน ครู 
เมืองกำฬสินธุ์ 9,691 634 
กมลำไสย 4,530 276 
สหัสขันธ์ 3,025 220 
ร่องค ำ 895 69 
ดอนจำน 2,220 152 
สำมชัย 2,108 136 

รวมทั้งสิ้น 22,469 1,487 
ที่มำ :   ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2561 
          ข้อมูลครู ณ วันท่ี 1 กันยำยน 2561 

 
3. ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  
 ผลกำรทดสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2560  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 ดังนี้ 

3.1 สรุปผล  O-NET ชั้น ป.6 สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2560   
กลุ่มสาระ ระดับเขต ระดับ

จังหวัด 
ระดับ
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภำษำไทย 43.14 43.14 45.29 46.58 
คณิตศำสตร์ 33.39 33.14 35.55 37.12 
วิทยำศำสตร์ 36.74 36.92 38.13 39.12 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม - - - - 
ภำษำอังกฤษ 30.67 30.16 32.73 36.34 

เฉลี่ย 35.99 35.84 37.93 39.79 
 

3.2  สรุปผล  o – net ชั้น ม.3 สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2560   
กลุ่มสาระ ระดับเขต ระดับ

จังหวัด 
ระดับ
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภำษำไทย 43.09 46.21 48.77 48.29 
คณิตศำสตร์ 19.03 22.97 26.55 26.30 
วิทยำศำสตร์ 28.59 30.91 32.47 32.28 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม - - - - 
ภำษำอังกฤษ 25.97 28.08 30.14 30.45 

เฉลี่ย 29.17 32.04 34.48 34.33 
 



ส่วนที่  2 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 ได้น ำกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)  จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดกำฬสินธุ์ และบริบทต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1  และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1  โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

1.  ด้านความม่ันคง  
(1) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
(2) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง  
(3) กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมท่ีกระทบต่อควำมม่ันคง ของชำติ 
(4) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กร ภำครัฐและ

ที่มิใช่ภำครัฐ 
(5) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ  
(2) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
(3) สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว   
(4) โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก   
(5) พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
(2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
(5) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
(6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
(7) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 

4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
(1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ  
(2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) มีกำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
(4) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำร จัดกำรตนเอง 
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5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล  
(3) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ  
(4) พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็น เมืองที่เติบโต

อย่ำงต่อเนื่อง 
(5) พัฒนำควำมม่ันคง น้ ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำง สะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส  
(2) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยง กำรพัฒนำ

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วน มีส่วนร่วม            

ในกำรพัฒนำประเทศ 
(4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย 
(5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ  
(6) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
(8) กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภำค 

 
2. กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ 

1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน  

ของประเทศ 
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำร จัดกำรศึกษำ 

 
3. จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

1. ความม่ันคง 
- ควำมปรองดอง ควำมสำมัคคี และ พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ / 

สถำบันพระมหำกษัตริย์ / จัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ / ชำยขอบ / ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
2. การผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

- จัดกำรศึกษำทวิภำคีรูปแบบ“โรงงำนเป็น โรงเรียน” / ยกระดับภำษำอังกฤษรองรับ 
Thailand 4.0 และพัฒนำวิชำภำษำจีน ในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ /Echo English Vocational / กำรอบรม
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โดย Boot Camp / กำรพัฒนำหลักสูตร ระยะสั้นภำษำอังกฤษ / ผลิตก ำลังคน รองรับ New  S-Curve / กำร
พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 10 อุตสำหกรรม เป้ำหมำย และ STEM Education  

3. การพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพคน 
- จัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยอนุบำล 1 - 3 / ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม / รณรงค์ “เกลียดกำร

โกง” / ปรับพัฒนำหลักสูตรให้ยืดหยุ่น / เน้นกำรเรียนกำรสอน Active Learning / วำงแผนให้ผล PISA สูงขึ้น 
/ ประเมินผล O-NET วิชำสังคม วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ / ผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น (สพฐ. สอศ.) / ปรับ
เกณฑ์กำรประเมิน วิทยฐำนะแนวใหม่ /พัฒนำและอบรมครูเชื่อมโยงกับกำรได้รับ วิทยฐำนะ  

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล  า ทางการศึกษา 
- ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่ ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำ เป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน 

(ICU) / เพ่ิม โอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำน เทคโนโลยีดิจิทัล / Admission ผ่ำนระบบ Clearing House / No 
Child Left Behind  

5. การเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตประชาชน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- โครงกำรธนำคำรขยะ / สร้ำงจิตส ำนึกควำมตระหนักในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน /  

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

- กฎหมำยกำรศึกษำ / ปรับปรุงกำร บริหำรงำนบุคคล / จัดตั้ง กระทรวงอุดมศึกษำ / 
ขับเคลื่อนนโยบำยระดับพ้ืนที่ (ศธภ. และ ศธจ.) / บริหำรจดักำรโรงเรียน 

 
4. มาตรฐานส านักงานเขตพื นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ค าอธิบายมาตรฐาน  
กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ หมำยถึง กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยมุ่งเน้นหลักกำรสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ยึดหลัก             
ธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยกำรพัฒนำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ กำรกระจำยอ ำนำจและกำร            
เปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปสู่เป้ำหมำย                       
มี 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ค าอธิบายมาตรฐาน  
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ หมำยถึง กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมถึงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้เรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน          
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ค าอธิบายมาตรฐาน  
สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง ผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ตำมบทบำทและภำรกิจ ที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีเกิดข้ึนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน 
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อ 

ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

รวมทั้งกำรให้บริกำร 
 

5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
วิสัยทัศน์ 
 สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มี 
ควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
 4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
 5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด 
กำรศึกษำ 
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เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง  
และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่ำงไกลทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นย ำทำงวิชำกำร และมีทักษะกำรจัด 
กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะใน 
กำรใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้น ำ 
ทำงวิชำกำร มีส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ 
 5. สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน  
และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพ้ืนที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือกำรเรียนรู้ในทุกมิติ  
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
 6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นส ำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่  
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผล
อย่ำงเป็นระบบ 
 7. ส ำนักงำนส่วนกลำง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำน โดย กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนและ 
กำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ บริหำรเชิงบูรณำกำร มีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผล และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ 

ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. บทน า 
 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง จะเน้นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ
เฉพำะ ที่มีควำมยำกล ำบำกในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรจัดศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะ
กิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพของประชำกรวัยเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ 
กลุ่มท่ีด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง 
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เพ่ือสร้ำงควำมมั่งคงของประเทศในระยะยำว 
2. เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพำะ  
ได้รับกำรบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2. เสริมสร้ำงคุณภำพประชำกรวัยเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่ำงไกลในถิ่นทุรกันดำร อำทิ พื้นท่ีสูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เพ่ือสร้ำงควำมม่ังคงของประเทศ 
ในระยะยำว 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3.1.1 ตัวชี วัด 
   (1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
   (2) ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้จัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรบูรณำกำรหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภำษำของท้องถิ่น 
   (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับบริกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ 
  3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
   ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
(พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
    (1) กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
    (2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน 
    (3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    (4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ 
    (5) กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (6) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   ทั้งนี้ด ำเนินกำรในลักษณะบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ 
กลุ่มที่อยู่ในพื นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั นพื นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
  3.2.1 ตัวชี วัด 
   (1) จ ำนวนผู้เรียนบ้ำนไกลได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำจำกกำรได้เข้ำพักในโรงเรียนที่มีหอพัก
นอน หรือกำรสนับสนุนกำรเดินทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียนอย่ำงปลอดภัย 
   (2) จ ำนวนโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรพัฒนำ
ทักษะชีวิต และกำรพัฒนำสภำพหอพักนอนให้มีคุณภำพที่ดี อย่ำงเหมำะสม 
   (3) จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทั้งด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ 
ที่เหมำะสมกับบริบท 
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   (4) จ ำนวนผู้บริหำร ครู ในสถำนศึกษำ/ห้องเรียนสำขำ และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียน
กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มทีด่้อยโอกำส กลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรได้รับกำรพัฒนำและสวัสดิกำรที่เหมำะสม
กับบริบท 
   (5) จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร 
ได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตส ำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
   (6) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำสและ 
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภำพ 
   (7) ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร  
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
  3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่ง ทะเล และเกำะแก่ง ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับบริบท 
   (2) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีดูแลหอพัก 
นอนตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสมกับบริบท 
   (3) จัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร  
ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตส ำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
   (4) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับ
สภำพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเลและ เกำะแก่ง ควรท ำอย่ำงไร” ผ่ำนช่องทำง 
จัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำรกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ต่ำง ๆ เช่น กำรสร้ำง Website 
Facebook และ Line เป็นต้น 
   (5) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและประเมินผลที่
เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร 
   (6) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยส ำหรับเด็กที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำท่ี 2 
   (7) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต 
ทักษะอำชีพ และภำษำท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. บทน า 
 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่ง 
หมำยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ในทุกมิติ โดยมีเป้ำหมำย เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร มีทักษะวิชำชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมำะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยกำรพัฒนำระบบ
กำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำให้เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 
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21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ (Career Education) 2) พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
3) พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร น ำไปสู่ 
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 4) พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดี
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
6) พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และ 7) น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชำติ และกำรพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม  
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพในแต่ละช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพมีทักษะ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 มีนิสัยรัก
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรและ 
ควำมถนัด 
 4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้ำนที่มี
พัฒนำกำรปกติและด้ำนที่มีควำมบกพร่องหรือควำมแตกต่ำงทำงกำรเรียนรู้ หรือควำมสำมำรถพิเศษ ตำมที่
ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดท ำข้ึนบน
พ้ืนฐำนควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของผู้เรียน 
 5. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services) หรอืกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือ 
กำรอำชีพหรือกำรด ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
 6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน และสำมำรถ 
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนำคตท่ีซับซ้อนและกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่สำมำรถป้องกันตนเอง
จำกปัญหำยำเสพติดได้ 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
 3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสูก่ารจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
(Career Education) 
  3.1.1 ตัวชี วัด 
   (1) ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะ 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่
ถูกต้อง รักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุข เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะ
อำชีพตำมควำมต้องกำร และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
   (2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) พัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบัน
หลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็น
พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกทีดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำม
ควำมต้องกำรได้ และมีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
   (2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ ทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับทักษะ 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและปรับเปลี่ยน 
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือ 
แผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดท ำขึ้นบนพื้นฐำนควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ หรือควำมสำมำรถพิเศษ 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2.1 ตัวชี วัด 
   (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   (3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
   (4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
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   (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง
รัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด 
 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.3.1 ตัวชี วัด 
   (1) ด้ำนผู้เรียน 
    1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม 
และสติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น 
    2) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน 
    3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
    4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์ 
    5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy) 
    6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
    7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Literacy)  
    8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และสื่อสำรภำษำท่ี 3 ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
    9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
    10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัย 
คุกคำมรูปแบบใหม่ 
    11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
    12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำน
ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
    13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ 
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
   (2) ด้ำนสถำนศึกษำ 
    1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
    2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ 
    3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรอืบันได  
5 ขั้น (IS: Independent Study) 
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    4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) พัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ เพื่อที่จะ
เข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อ 
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลำกหลำย 
   (4) ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
ถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร 
   (5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้สำมำรถพัฒนำเด็กก่อนประถมให้มี
พัฒนำกำรควำมพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   (6) พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเป็น 
3 ด้ำน  
    1) กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) 
    2) กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) 
    3) กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)  
   (7) พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้ำนดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะ 
ด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 
   (8) มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
   (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 
กำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ  
STEM ศึกษำ 
   (11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบนัได  
5 ขั้น (IS: Independent Study) 
   (12) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบ
ควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร เช่น 
    1) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม  
    2) ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
    3) ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ  
    4) ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ  
    5) ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์ 
   (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วย
ระบบกำรสอบ แบบ Online ให้กบัผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย จนถึงมัธยมศึกษำ
ตอนต้น  
   (14) ส่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำม 
แนวทำงกำรประเมิน PISA ให้แก่ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน 
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   (15) ให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลผู้เรียน
ร่วมกับนำนำชำติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
   (16) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรและแผนกำรเรียนน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศในแต่ละด้ำน 
   (17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนศิลปะดนตรีและกีฬำโดยจัดเป็นห้องเรียน
เฉพำะด้ำน 
   (18) พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนตำมควำมถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้ำงนวัตกรรม 
 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  3.4.1 ตัวชี วัด 
   (1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
   (2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
ทักษะอำชีพตำมควำมถนัด 
   (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย 
   (4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ 
  3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะ
และเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ 
   (2) พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
   (3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำสำมัญ เช่น  
ทวิศึกษำหลักสูตรระยะสั้น 
   (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจในทักษะอำชีพที่
ตนเองถนัด เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
   (5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลักโภชนำกำร และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของกรมอนำมัย 
   (6) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์ และสังคม (Social and Emotional Learning 
: SEL) ในทุกช่วงวัย 
   (7) สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ 
 3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ 
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5.1 ตัวชี วัด 
   (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำน สิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: 
EESD) 
   (3) ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลก เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development)  
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  3.5.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม  
และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง 
 3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
  3.6.1 ตัวชี วัด 
   (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของแต่ละระดับ 
   (2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ ทักษะ
กำรด ำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ 
   (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  3.6.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
หน่วยบริกำรและที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร 
จ ำเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลำกหลำย  
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์กำรเรียนเฉพำะ 
ควำมพิกำร 
   (4) ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
   (5) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร 
กำรคิดค ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
   (6) ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ ทักษะ 
กำรด ำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะและกำรด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (7) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
   (8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรยีนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (9) ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
และสร้ำงสรรค์ 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลือ
อ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
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   (11) ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำน
วิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล 
   (12) ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   (13) จัดให้มีระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร 
   (14) จัดให้มีกลุ่มงำนระบบประกันคุณภำพในส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 
   (15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดท ำ รวบรวม ผลิต พัฒนำและเผยแพร่ 
สื่อ นวัตกรรม งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 
   (16) ส ำรวจสภำพอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ จัดท ำผังบริเวณ จัดท ำแบบ
รูปและรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง  
   (17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   (18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพและกลุ่มสถำนศึกษำ ขับเคลื่อน 
กำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
   (19) ส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับคนพิกำรจังหวัด 
   (20) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพ้ืนที่ 
พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ 
   (21) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  3.7.1 ตัวชี วัด 
   (1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform 
   (2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital Platform 
  3.7.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) พัฒนำระบบคลังข้อมูล องค์ควำมรู้ เพ่ือให้บริกำร Digital Textbook ตำมเนื้อหำ
หลักสูตรที่ก ำหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ และให้บริกำรแก่ผู้เรียนให้กำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (2) พัฒนำ Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล 
   (3) สถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน Digital Platform 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. บทน า 
 กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ตั้งแต่ 
กำรจูงใจ คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะ 
อย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ ปรับเปลี่ยนบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ท่ีมีคุณภำพ 
และประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำร เป็นมืออำชีพ มีทักษะวิชำชีพขั้นสูง โดยปรับบทบำทจำก “ครูสอน” 
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เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ ำนวย กำรกำรเรียนรู้” สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และวัดผลงำน 
จำกกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง นอกจำกนี้มีกำรออกแบบ วำงแผนกำรผลิตและพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่
กำรก ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพขั้นสูง เงินเดือนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้สำมำรถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มี
ควำมรู้ มำเป็นครู มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลังระยะยำว (20 ปี) ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรผลิตครู และมี
กำรวำงแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง โดยน ำ Digital Platform มำเป็นเครื่องมือทั้งกำรพัฒนำ อบรมครู 
และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลก ำลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติกำรพัฒนำ ฝึกอบรม น ำไปสู่ 
กำรวิเครำะห์ วำงแผนก ำลังคนได้อย่ำงต่อเนื่อง  
2. เป้าประสงค์ 
 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ  
เป็นมืออำชีพ และมีทักษะวิชำชีพขั้นสูง 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
  3.1.1 ตัวชี วัด 
   (1) สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20 ปี  
   (2) สถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21และสอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ 
   (3) สถำนศึกษำทุกแห่งมีจ ำนวนครูอย่ำงเหมำะสม และพอเพียงต่อกำรพัฒนำคุณภำพของ
ผู้เรียน 
  3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน  
และควำมต้องกำรครู 
   (2) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรก ำหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำในศตวรรษท่ี 21 
   (3) ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรวำงแผนในกำรผลิตครูทั้งระบบ 
   (4) สถำบันกำรศึกษำผลิตครูตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
   (5) ประสำนควำมร่วมมือ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิตครู 
 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2.1 ตัวชี วัด 
   (1) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนครบตำม
ควำมจ ำเป็น ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   (2) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล  
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  3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) 
ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร 
   (2) ก ำหนดกรอบและวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 
   (3) ประสำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดท ำหลักสูตรที่มี
คุณภำพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก ำหนด 
   (4) สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำม
หลักสูตรที่ก ำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 
   (5) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  
   (6) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ออกแบบ กำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
   (7) ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีควำมรู้ทักษะ
ด้ำน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำท่ี 3 
   (8) ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับ
กำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
   (9) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มี 
ควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction) 
   (10) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
   (11) ส่งเสริมและพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล และกำรสอนแบบคละชั้น 
   (12) ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร 
   (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face-to-Face 
Training  
   (14) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวิธีกำรประเมินครู โดยเน้นกำรประเมินสมรรถนะในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยำบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี  
(ประเมิน 360 องศำ) 
 3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภททั งระบบ 
  3.3.1 ตัวชี วัด 
   (1) สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งระบบ 
   (2) ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดท่ีพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology 
   (3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ในสำขำท่ีขำดแคลน  
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  3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) พัฒนำ Digital Platform เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ทุกประเภททั้งระบบ 
   (2) พัฒนำ Digital Platform ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภททั้งระบบ 
   (3) พัฒนำ Digital Content ในองค์ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำในสำขำที่ขำดแคลน  
เช่น กำรพัฒนำทักษะการคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่
มีควำมแตกต่ำง เป็นต้น 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบ Digital Technology 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
1. บทน า 
 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อให้ประชำกรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่ง 
หมำยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีมำตรฐำน โดย 1) เน้นกำรสร้ำง 
ควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพื่อวำงแผน 
กำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบตั้งแต่กำรส ำมะโนประชำกรวัยเรียน กำรรับเด็กเข้ำเรียน กำรตรวจสอบติดตำม 
กำรเข้ำเรียน กำรติดตำมเด็กนักเรียนออกกลำงคัน ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และ 
กำรระดมทุนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 2) ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งให้มีมำตรฐำนในด้ำนต่ำง ๆ 
สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ได้แก่ อำคำร
เรียน อำคำรประกอบ หอประชุม สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มำตรฐำนด้ำนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มำตรฐำนด้ำนระบบงบประมำณ มำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรงบประมำณตั้งแต่กำรจัดสรร
งบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง และมีควำมเหมำะสม เพียงพอ และ  
4) น ำ Digital Technology มำเป็นเครื่องมือในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรบริกำร
กำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
2. เป้าประสงค์ 
สร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกันและ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรศึกษำ 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
 3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื นที่ 
  3.1.1 ตัวชี วัด 
   (1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ  
   (2) รอ้ยละของนักเรียนออกกลำงคัน 
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   (3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนว
ที่มีประสิทธิภำพ  
   (4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ใน 
กำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
   (2) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียน 
(0-6 ปี)  
   (3) สถำนศึกษำร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับ
พ้ืนที่ จัดท ำแผนกำรนักเรียนทุกระดับ 
   (4) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึง
กำรบริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน 
   (5) สถำนศึกษำจัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ 
วิเครำะห์ เพ่ือวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ 
พื นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
  3.2.1 ตัวชี วัด 
   (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำมีกรอบมำตรฐำนสถำนศึกษำ 
   (2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนด  
  3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนเสมอกัน ตำมบริบท
เชิงพ้ืนที่ เช่น 
    1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น อำคำรเรียน  
อำคำรประกอบ หอประชุม สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น  
    2) ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
    3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
    4) ด้ำนงบประมำณ  
    5) ด้ำนควำมปลอดภัย และ 
    6) ด้ำน Digital Technology 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 
 3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  3.3.1 ตัวชี วัด 
   (1) มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับ 
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   (2) ส ำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษมียุทธศำสตร์ แผนกำรด ำเนินงำน และแผนปฏิบัติ
กำรที่ตอบสนองส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำม
สภำพและประเภทของควำมพิกำร 
   (3) ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสำมำรถจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม  
  3.3.2 แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่ 
เกี่ยวข้องทุกระดับ และน ำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจัดท ำกลยุทธศำสตร์  
แผนกำรด ำเนินงำน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรท ำงำนแบบ
มีส่วนร่วม 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่ผู้เรียนสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services) หรอืกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือ 
กำรอำชีพ หรือกำรด ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสำมำรถ 
จัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม  
   (5) จัดให้มีศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ในกำรติดตำม ช่วยเหลือ  
และสนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำพิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
  3.4.1 ตัวชี วัด 
   (1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
อย่ำงเหมำะสม 
   (2) ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
   (3) จ ำนวนโครงกำร/ กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ ทั้งด้ำน 
ควำมเหมำะสม เพียงพอ  
   (2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง  
   (3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
  3.5.1 ตัวชี วัด 
   (1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่สำมำรถเชื่อมต่อกับโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย 
   (2) สถำนศึกษำมี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และ 
เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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  3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ และ
ปลอดภัย 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือใน
พัฒนำทักษะด้ำน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส ำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนำ Digital Pedagogy ส ำหรับครู 
อย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   (6) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology: DLIT) 
   (7) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1. บทน า 
 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จะเน้นกำรพัฒนำหน่วยงำนใน
สังกัด ให้เป็นหน่วยงำนที่มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับท่ีท ำหน้ำที่ใน 
กำรก ำกับติดตำม เป็นหน่วยงำนที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปรำศจำก
กำรทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็น Digital เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบ
ได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 2) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วน
ร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ 3) ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ 4 
ด้ำน ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณ
เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่
กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ 
ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นมำวิเครำะห์เพ่ือให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 
2. เป้าประสงค์ 
 สถำนศึกษำ และหน่วยงำนระดับภูมิภำคมีควำมอิสระในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
ให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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3. ประเด็นกลยุทธ์ 
 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  3.1.1 ตัวชี วัด 
   (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ส่วนรำชกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรก ำหนด 
   (2) ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   (3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป 
   (4) ร้อยละของหน่วยงำนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
  3.1.2 แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
   (2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
   (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
   (4) ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดทุกหน่วยงำนใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร 
จัดการศึกษา 
  3.2.1 ตัวชี วัด 
   ร้อยละของสถำนศึกษำหน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
  3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area - based 
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ“CLUSTERs” 
   (2) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับพ้ืนที่ 
   (3) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำย
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
   (4) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
   (5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
   (6) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
 
 



25 
 

 3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน 
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื นที่ 
  3.3.1 ตัวชี วัด 
   (1) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้เกิดคุณภำพ 
   (2) มีข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกระจำยอ ำนำจทั้งระบบ 
   (3) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้เกิดคุณภำพ 
   (4) ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ และมำตรฐำน (มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน/ปฐมวัย/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และพัฒนำสู่ระดับสำกล 
   (5) จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง 
   (6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
  3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนบทบำทหน้ำที่
ทั้งระดับปฏิบัติ และรับกำรก ำกับติดตำม 
   (2) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน 
ให้สถำนศึกษำ โดยในปีงบประมำณ 2562 ให้ศึกษำน ำร่องรูปแบบกำรกระจำยอ ำนำจ เช่น 
    1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  
    2) โรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School)  
    3) Autonomous School 
   (3) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบโครงสร้ำงของสถำนศึกษำ (Enterprise Architecture) 
ในฐำนหน่วยงำนระดับปฏิบัติ และหน่วยงำนระดับก ำกับติดตำมให้เหมำะกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน 
   (4) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ Digital Technology ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ 
(Digital Transformation) 
   (5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ เพื่อให้ครูสำยผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่ำนั้น 
   (6) ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะ 
และคุณภำพชีวิตของชุมชน 
   (7) สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬำ ฯลฯ 
   (8) น ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบ 
ติดตำมเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
   (9) สร้ำงมำตรฐำน และก ำหนดแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็กมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย 
เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบคละชั้น  
   (11) พิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรที่มีศักยภำพในโรงเรียนขนำดเล็ก พิจำรณำค่ำตอบแทน 
พิเศษและสวัสดิกำรอ่ืน ๆ ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดเล็ก 
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   (12) ปรับปรุงกฎหมำยระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอ ำนำจ 
   (13) สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรงำน และจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้ได้ตำม
มำตรฐำนคุณภำพผู้เรียน สอดคล้องกับควำมต้องกำรท้องถิ่น น ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะอำชีพของ
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
  3.4.1 ตัวชี วัด 
   (1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง 
อย่ำงเหมำะสม 
   (2) ผู้เรียนทุกคนและสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
   (3) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ ทั้งด้ำน 
ควำมเหมำะสม เพียงพอ  
   (2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง 
   (3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ใน 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ 
จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ 
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ต่อไป 
  3.5.1 ตัวชี วัด 
   (1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   (2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่
กำรวิเครำะห์เพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยง และ
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ น ำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและปฏิบัติ  
   (2) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้
สถำนศกึษำ และหน่วยงำนในสังกัดใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
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   (3) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรบริหำรงำน เพื่อสนองตอบต่อกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ น ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่กำรคัดสรร 
บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
   (4) พัฒนำ Digital Platform ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูล
ประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ 
   (5) พัฒนำ Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเครำะห์ข้อมูลทุกมิติ น ำไปสู่กำรวำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ : กำฬสินธุ์เมืองอำหำรปลอดภัย ถิ่นภูมิปัญญำวิถีไทยอีสำน น่ำท่องเที่ยว น่ำลงทุน และสังคมที่มี
ควำมมั่นคงปลอดภัย (ร่ำง ปี 61 - 64 ทบทวบ 62) 
 

พันธกิจ : 
      1) ผลักดันให้จังหวัดกำฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูปอำหำรปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นกำร
พัฒนำกำรผลิตข้ำว GAP ข้ำวอินทรีย์ ข้ำว GI และกำรผลิตอำหำรตำมมำตรฐำน KS 
     2) เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย และยำงพำรำ) โดยเน้นกระบวนกำร
ผลิตกำรแปรรูปและกำรส่งออกเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 
   3) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยเน้นกำรใช้นวัตกรรม                      
เชิงสร้ำงสรรค์ให้ได้มำตรฐำนและแข่งขันได้ 
      4) พัฒนำศักยภำพของจังหวัด ทั้งทำงด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภค กระบวนกำรจัดกำร
ด้ำนกำรศึกษำ และกำรพัฒนำคุณภำพระบบสำธำรณสุข 
      5) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
      6) สร้ำงสังคมแห่งควำมมั่นคงและปลอดภัย ภำยใต้สภำพแวดล้อมท่ีดี 
 

เป้าประสงค์รวม : 
      1) ผลผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรปลอดภัยมีคุณภำพ และได้มำตรฐำน 
      2) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP เพ่ิมข้ึน 
      3) รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
      4) เงินลงทุนของภำคกำรค้ำกำรลงทุนในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตกำรแปรรูปอำหำรปลอดภัยและพืชเศรษฐกิจหลัก
แบบครบวงจร 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ (กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว) ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้มำตรฐำนและแข่งขันได้ 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภำพชีวิตและสร้ำงสังคมให้มีควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 



28 
 

7. นโยบายส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
วิสัยทัศน์ 
 ภำยในปี 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 เป็นองค์กรชั้นน ำ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งสู่คุณภำพและมำตรฐำน บริกำรเหนือควำมคำดหมำย สืบสำนศำสตร์
พระรำชำ 

พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทเชิงสร้ำงสรรค์เน้นกำรใช้ทักษะกำรคิดวิเครำะห์

และขับเคลื่อนกำรพัฒนำทักษะที่ส ำคัญในศตวรรษท่ี 21  
2. ยกระดับคุณภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรบริหำรจัดกำร กำรจัด 

กำรเรียนรู้ของครู กำรพัฒนำทำงวิชำกำร กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล กำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำคุณธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

  3. สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริกำร ด้วยมำตรฐำนบริกำรเหนือควำมคำดหมำย 
4. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืน 

เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนมีคุณภำพ คุณลักษณะตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม มีทักษะ

ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
2. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและ

กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ 
3. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กำฬสินธุ์ เขต 1 
4. ผู้เรียนสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์และกำรเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์  
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง  
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
5. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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ส่วนที่  3 
 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 1  มีกรอบและแนวทำงใช้ในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  จ ำนวน  5 โครงกำร  งบประมำณ  
5,102,000  บำท   

 
 บัญชีโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 1   
 

ที ่
 

ชื่อโครงกำร 
 

สนอง งบประมำณ 
 นโยบำย

สพฐ. 
ยุทธศำสตร์ 

ชำติ 
มำตรฐำน
สนง.เขต 

5 
 

โครงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ 

5 6 ม.1ต.1,3 
ม.2 ต.2 

4,000,000 

2 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ 
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

2 2 ม.2 ต.1 
ม.3 ต.1 

791,360 

4 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ 

5 6 ม.1 ต.1  
ม.2 ต.2,3 
ม.3 ต.2 

151,120 

1 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 2 1 ม.1 ต.1  
ม.2 ต.1 

25,000 

3 โครงกำรส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

3,4 3,4 ม.1 ต.1 
ม.2 ต.1 

134,520 

 รวมทั้งสิ้น 5,102,000  
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โครงการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมหลัก  : ค่าใช้จ่ายส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    นโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.กฤติยา นนท์บัณฑิตย์ นางนิลวรรณ จอมทอง นางแสงเดือน ชารีแสน 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบายที ่5 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ ข้อ 6 
มาตรฐาน ส านักงานเขต    มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1,3 และ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที ่2 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2561 -  30 กันยายน 2562  
1.   หลักการและเหตุผล 
      การบริหารงบประมาณ จะต้องน าวิทยาการและศิลป์ในการบริหารมาใช้ในการด าเนินงานทุก
ขั้นตอนซึ่งแต่ละตอนต่างมีความสัมพันธ์ต่อกัน  โดยเริ่มจาการวางแผนหรือก าหนดโครงการการก าหนดความ
ต้องการ การจัดหาพัสดุการแจกจ่ายการบ ารุงรักษา  และซ่อมแซม และการจ าหน่าย ดังนั้นการวางแผนหรือ
การก าหนด  โครงการ มีส่วนส าคัญส าหรับการบริหารงบประมาณมาก เพราะ เป็นแนวทางส าหรับการ
ปฏิบัติงานขั้นตอนต่อไป   ในการบริหารงบประมาณนั้น เน้นแผนระยะสั้นคือแผน  1 ปี  เท่านั้น เพราะใช้เป็น
แม่บทส าหรับขั้นตอนต่อไปของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดการศึกษา 
โดยให้บริการแก่ครู,นักเรียนและประชาชนในเขตบริการให้เกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจเกิดทักษะ
ประสบการณ์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ในการบริหารงานขององค์กร มีความ
จ าเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญบริหารงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ขององค์กรในกระบวนการจัดสรรงบประมาณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กร  โดยพิจารณานโยบายและข้อมูล สถิติ เกณฑ์เง่ือนไข ในการ
จัดสรรงบประมาณและเหตุผล ความจ าเป็น องค์กรจะต้องด าเนินการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลา และ
เหตุการณ์ 
2.วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการตามความต้องการ ตามสภาพปัจจุบัน และปัญหาสอดคล้อง
กับนโยบาย ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
            2.2. เพ่ือความสะดวกในการบริหารงาน/โครงการและการติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมิน ผลและ
รายงาน  
3. เป้าหมาย 
            3.1  หน่วยงานทางการศึกษา  มีงบประมาณใช้ในการด าเนินงานอย่างพอเพียง 
   3.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ติดตามผลการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ 
 
 
 



31 
 

4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ จ านวน 4,000,000 บาท   จากงบประมาณของ
ส านักงาน               เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       5.1   หน่วยงานได้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนและตอบค าถามได้ 
       5.2   การใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการเป็นไปตาม 
               วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทุกประการ 
 

6   การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. หน่วยงานด าเนินการใช้จ่าย 
งบประมาณ อย่างประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

  -  รายงานผล 
 
 

 -  แบบรายงาน 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

      งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
 - เบี้ยประชุม กตปน. คนละ 1,600 บ. 
X 8 คน ประธาน 2,000 บ. รวม 
14,800 บ. จ านวน 2 ครั้ง 

29,600  29,600    

ค่าใช้สอยบริหารส านักงาน 830,800  830,800   
จ้างเหมาบริหารเครื่องพิมพ์ระบบ 
LAN 

80,000 80,000    

ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,000   2,000   
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 180,000   180,000    
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ารุงรักษา 60,000   60,000    
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/
บ ารุงรักษา 

70,000   70,000    

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
(ปริญญาตรี/สูงกว่า) 10,000 บ.X 4 
คน x 12 เดือน 

480,000 480,000    

ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ 
9,000 บ. X 2 คน x 12 เดือน 

216,000 216,000    

ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 800,000    800,000  
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000    250,000  
ค่าสาธารณูปโภค 1,001,600    1,001,600 

รวม 4,000,000 805,600 1,142,800 1,050,000 1,001,600 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง                 ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

-  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
    จากเอกสารหลักฐาน 

 - แบบประเมินผลปฏิบัติงาน 

 
 
 
  ลงชื่อ กฤติยา  นนท์บัณฑิตย์ ผู้เสนอโครงการ        ลงชือ่  ผดุงศักดิ์  แสงสว่าง     ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวกฤติยา  นนท์บัณฑิตย์)                           (นายผดุงศักดิ์  แสงสว่าง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                             
   รก.ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                           ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1        
 
                                    ลงชื่อ  ยงยุทธ  พรหมแก้ว   ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                        (นายยงยุทธ  พรหมแก้ว) 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
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โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

กิจกรรมหลัก : มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
                  ปีการศึกษา 2561 ระดับภูมิภาค  และปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน, นางสาวศิวพร  นิลสุข,  นางสาวนุชนารถ ภูมาศ 

 นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์, นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร 
 และนางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์ 

สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ      ยุทธศาสตร์ ข้อ 2 
มาตรฐาน ส านักงานเขต  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที ่1,  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที ่1 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส าหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยได้น าพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน 
มาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปีของการจัดงานมีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ 
วิธีการ และเนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การ
ยึดมั่นในพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “จะแนะน าชักจูงให้เด็กชาย หญิงในสมัย
นั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการ
เป็นเสมียนหรือเข้าท าราชการให้น้อยลง” ตลอดจนเพ่ือเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงความสามารถของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายการศึกษาที่
เปลี่ยนไป โดยให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561” โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันในระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค (ระดับชาติ)  ด้วยความส าคัญดังกล่าว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
2. เปา้หมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (ระดับชาติ) 
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2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมงานมหกรรมได้รับการพัฒนาประสบการณ์ และได้ตัวแทนเข้าร่วม

กิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561             
ในระดับภูมิภาค และได้เหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไม่น้อยกว่า 20 รายการ และได้ระดับเหรียญทอง            
ไม่น้อยกว่า  50  เหรียญทอง 

2.2.2 นักเรียนและครูมีเวทีแสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้รับการปลูกฝังและพัฒนา
คุณธรรมและจิตส านึกความเป็นไทย มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจ
ใส่ ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ  ด้านเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
ศิลปะ รู้คณุค่าในตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมไทย 

3.3 เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ามาต่อยอดการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ชุมชนและสังคม 

3.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู ไดร้่วมกิจกรรมในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในระดับกลุ่มเครือข่าย 
ระดับเขตพ้ืนที่  และระดับภูมิภาค 

3.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู ไดร้่วมกิจกรรมในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ในระดับกลุ่มเครือข่าย 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 

4. จ านวนโรงเรียน  ครู  นักเรียน  และบุคลากรที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562  (เพ่ือประกอบในการขอ
งบประมาณ)   

4.1 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 12 กลุ่มเครือข่าย โรงเรียนทุกโรง ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน 
ครูผู้สอนทุกคน บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  นักเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มเครือข่าย 

4.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา :  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกโรงเข้าร่วมแข่งขัน 
4.3 ระดับภูมิภาค (ตามประกาศให้ถือเป็นระดับชาติ) :  ตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วม

แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์   
4.3.1  บุคลากรทางการศึกษาประมาณ 80 คน 
4.3.2  ผู้บริหารโรงเรียนประมาณ  180 คน   
4.3.3  ครูประมาณ    400 คน    
4.3.4  นักเรียนประมาณ   1,000 คน   
4.3.5  ผู้ปกครองประมาณ   200 คน 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 791,360  บาท จากงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)  

กิจกรรม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

น้ ามัน ระยะเวลา 

ก. การจัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับภูมิภาค (ใช้งบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2562) 
1. ค่าพาหนะคุณครูพานักเรียนไป
แข่งขัน 231 กิจกรรม (231 x 500) 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน  691 คน   
(691 x 100) 
3. ค่าอาหารว่างการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 40 คน             
(30 x 40) 
4. ค่าถ่ายเอกสาร 
5. ค่าจัดนิทรรศการถนนคนเรียน ของ
โรงเรียนตัวแทน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม กิจกรรมฯ  (240 x 3 วัน x            
30 คน) 
7. ค่าพาหนะ คณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม กิจกรรมฯ  (400 ก.ม. x 4 บาท 
x 30 คน) 
8. ค่าท่ีพัก คณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
กิจกรรมฯ  (600 x 2 คืน x 30 คน) 
9. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ผอ.สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 1  (240 บาท x 2 คน x 
2 วัน) 
10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์ให้
ความช่วยเหลือให้ก าลังใจนักเรียน/ครู 
ณ โรงเรียน...................... 

 

 
 
 
 
 

115,500 
 

69,100 
 

1,200 
 
 
 

10,000 
 

21,600 
 
 

48,000 
 
 

36,000 
 

960 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 6-8 ธันวาคม 
2561 

ณ จ.บุรีรัมย์ 

รวม (ระดับภูมิภาค) - 322,360 2,000 - 324,360 
ข. การจัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2562 ระดับกลุ่มเครือข่าย                  
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กิจกรรม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

น้ ามัน ระยะเวลา 

(ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2562) 
1. ค่าอาหารว่างการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการจัดงานระดับเขตพ้ืนที่ 

2. จัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายแข่งขัน
ระดับกลุ่มเครือข่าย 

2.1 กลุ่มโสมพะมิตร 
2.2 กลุ่มโปงลาง 
2.3 กลุ่มเมืองน้ าด า 
2.4 กลุ่มเข่ือนล าปาว 
2.5 กลุ่มพุทธไสยาสน์ 
2.6 กลุ่มร่องค า 
2.7 กลุ่มสามชัย 
2.8 กลุ่มดอนจาน 
2.9 กลุ่มกมลาไสย 
2.10 กลุ่มเมืองฟ้าแดดสงยาง 
2.11 กลุ่มสหัสขันธ์ก้าวหน้า 
2.12 กลุ่มโนนนาทอง 

3. จัดสรรให้การแข่งขันของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา (ในระดับเขต
พ้ืนที่)   

 
3,000 

 
 
 
 

15,000 
12,000 
15,000 
15,000 
12,000 
10,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
30,000 

 

 
ก.ย. 62 

 
 
10-23 ก.ย. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 ก.ย. 62 
 

รวม - 202,000 - - 202,000 
ค. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
(ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2561) 

1. พิธีเปิด 
1.1 ค่าอาหารว่างการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 ค่าสถานที่พิธีเปิดงานระดับ

เขตพ้ืนที่/ซุ้มถ่ายภาพ/ดอกไม้/              
ของที่ระลึก 

1.3 ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด 

1.4 ค่าตอบแทนโรงเรียนที่มา
แสดงในพิธีเปิด 

1.5 ค่าตอบแทนโรงเรียนที่มาจัด
นิทรรศการในพิธีเปิด 

 

 
 
 

3,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1 ต.ค. 62 
 
 

8 ต.ค. 62 
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กิจกรรม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

น้ ามัน ระยะเวลา 

1.6 ค่าตอบแทนประธาน 
5. ค่าใช้จ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน 
 5.1 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 

5.1.1 ค่าสถานที่/ ค่าจัดเวทีการ
แข่งขัน 

5.1.2 ค่าอาหารกลางวัน/        
อาหารว่างกรรมการตัดสิน 

5.1.3 ค่าอาหารกลางวัน/          
อาหารว่างกรรมการกลาง 

5.1.4 ป้าย 
5.2 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง 

5.2.1 ค่าสถานที่/ค่าจัดเวทีการ
แข่งขัน 

5.2.2 ค่าอาหารกลางวัน/          
อาหารว่างกรรมการตัดสิน 

5.2.3 ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่างกรรมการกลาง 

5.2.4  ป้าย 
5.3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 

5.3.1 ค่าสถานที่/ค่าจัดเวทีการ
แข่งขัน 

5.3.2 ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่างกรรมการตัดสิน 

5.3.3 ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่างกรรมการกลาง 

5.3.4 ป้าย 
5.4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

5.4.1 ค่าสถานที่/ค่าจัดเวทีการ
แข่งขัน 

5.4.2 ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่างกรรมการตัดสิน 

5.4.3 ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่างกรรมการกลาง 

5.4.4 ป้าย 
5.5 โรงเรียนชุมชนหนองสอ               

วิทยาคาร 

3,000 
 
 

10,000 
 

12,000 
 

4,000 
 

1,000 
 

14,000 
 

12,000 
 

4,000 
 

1,000 
7,000 

 
5,000 

 
4,000 

 
 

1,000 
 

5,000 
 

12,000 
 

4,000 
 

1,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9-10 ต.ค. 62 
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กิจกรรม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

น้ ามัน ระยะเวลา 

5.5.1 ค่าสถานที่/ค่าจัดเวทีการ
แข่งขัน 

5.5.2 ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่างกรรมการตัดสิน 

5.5.3 ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่างกรรมการกลาง 

5.5.4 ป้าย 
5. ค่าวัสดุ 
6. ค่าถ่ายเอกสาร 
7. ค่าพาหนะ รองผอ.สพป.กส.1, 

ศน., คณะกรรมการกลางไปยังสนาม 
แข่งขัน ทั้ง 5 สนาม   

8. น้ ามันรถราชการ 

5,000 
 

5,000 
 

4,000 
1,000 

 
 

30,000 
 

 
 
 
 
 
 

20,000 
5,000 

 
 
 

2,000 

รวม  238,000 27,000 - 265,000 
รวมทั้งสิ้น (3 ระดับ)  762,360 29,000 - 791,360 

 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 นักเรียน ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ 

ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการพัฒนา  เกิดการพัฒนานวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์  สู่ชุมชนและสังคม อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเตรียมตัวและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน  กลุ่มเครือข่าย  เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภูมิภาค (ชาติ) 

6.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ  ด้านเทคโนโลยี  วิชาชีพ  ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
ศิลปะ รู้คุณค่าในตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมไทย และ
เป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์  ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มภัยจากสิ่งเสพติด 

6.3 เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ และท าให้สาธารณชนได้รับรู้
และภาคภูมิใจในความส าเร็จและพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของชาติ 
7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7.1 ร้อยละจ านวนนักเรียน  ครู  โรงเรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
7.2 ร้อยละของจ านวนประชาชนและผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม 
7.3 ร้อยละของจ านวนบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม 
7.4 ร้อยละจ านวนผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและพ้ืนบ้าน 
7.5 ร้อยละนักเรียน ครู โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเหรียญทอง  

ในระดับชาติ 
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8. การประเมินผล 
8.1 การสอบถาม 
8.2 สังเกตการเข้าร่วมงาน 
8.3 ประเมินจากรางวัลที่ได้รับในระดับชาติ 

 
 
        ลงชื่อ พรเพ็ญ  ฤทธิลัน   ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ สุรพงค์ มงคลสุคนธรัก   ผู้เห็นชอบโครงการ          
            (นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน)                                (นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก) 

 ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                    ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

 
                                  ลงชื่อ ยงยุทธ  พรหมแก้ว    ผู้อนุมัตโิครงการ          
                                       (นายยงยุทธ  พรหมแก้ว) 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ      กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกฤติยา นนท์บัณฑิตย์ และ นายณัฐพงษ ์ คชศร 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 5 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ      ยุทธศาสตร์ ข้อ 6 
มาตรฐาน ส านักงานเขต      มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ,มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2  
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2561 –มีนาคม 2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร                
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้ การบริหารและการจัดการขององค์กร มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และจุดเน้น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นกรอบและทิศทางการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา เพ่ือสนองนโยบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิม เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  และแนวนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาบรรลุนโยบายของรัฐบาล ตลอดจน
การขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์สู่จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อระดมความคิดและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสู่การปฏิบัติ 
 2.2  เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 มีกรอบและแนวทางใช้             
ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนือ 
 2.3  เพ่ือใช้ในการก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.4  เพ่ือให้มีข้อมูลในการด าเนินการก าหนดและพัฒนาการจัดการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  จ านวน 50  เล่ม    

3.2 เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่           
และนโยบาย ของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลในการด าเนินการก าหนดและพัฒนาการจัด
การศึกษา 
 

4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ   จ านวน  31,620     บาท จากบประมาณของส านักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

กิจกรรม งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 
เวลา

ปฏิบัติ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า “ร่าง”
แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 26 คน ๆ ละ 
30 บาท 2 มื้อ 
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ค่าอาหารกลางวัน  26 คน จ านวน            
2 มื้อ ๆ ละ 100  บาท 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 26  คน 
   จ านวน  4  มื้อ ๆ  ละ  30  บาท 
-  ค่าวัสดุใช้ในการประชุม 
-  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,560 
 
 
 
 
 

 5,200 
 

3,120 
 

15,740 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.ย 61 
 
 
 
ต.ต 61 
  
 

รวมทั้งสิ้น  25,620 6,000   
31,620  

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
5. ตัวชี้วัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจ่ายใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา            
และความต้องการ 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562   สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลในการด าเนินการ
ก าหนดและพัฒนาการจัดการศึกษา  

 

7. การประเมินผล 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

  ลงชื่อ กฤติยา  นนท์บัณฑิตย์ ผู้เสนอโครงการ        ลงชือ่  ผดุงศักดิ์  แสงสว่าง     ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวกฤติยา  นนท์บัณฑิตย์)                           (นายผดุงศักดิ์  แสงสว่าง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                             
   รก.ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                           ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1        
 
                                    ลงชื่อ  ยงยุทธ  พรหมแก้ว   ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                         (นายยงยุทธ  พรหมแก้ว) 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
กิจกรรมหลกัที ่2 : ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้บริหาร สถานศึกษา (ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร) 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ              อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ นายผจญ   จันโทภาส , นางลลิตา   สายสินธุ์ 
สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบายที่ 5 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ         ยุทธศาสตร์ ข้อ 6 
มาตรฐาน ส านักงานเขต     มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้  1 
 มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้  3 
ระยะเวลาด าเนินการ         1  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีความตระหนักถึงความส าคัญในการ
ปฏิบัติราชการที่ต้องน าแนวนโยบายจากหน่วยงานบังคับบัญชา ไปสู่ผู้ปฏิบัติในทุกระดับ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง           
ที่จะต้องชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ พร้อมไปกับการพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย  
มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ช่วยในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการสูงสุด  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันพัฒนาวิธีการท างานก าหนดรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้งานบรรลุ 
ประสิทธิผลที่ก าหนดได้ 
 2.เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีทักษะหลายด้านหลากหลายวิธีคิดในการท างานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค ์
 3.เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาและจัดตั้ง
เครือข่ายการจัดการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 177 คน บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.กส.1 ได้แก่ ผอ.และรอง ผอ.
สพป.กส.1 , ผอ.กลุ่ม, เจ้าหน้าที่ รวมทั้งหมด 23 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 200 คน 
 2. รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จ านวน 4  คน , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 10 คน, เจ้าหน้าที่ 13 คน                  
รวมทั้งสิ้น  27  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงานและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาครู พัฒนางาน
และความส าเร็จในการพัฒนาฐานความรู้ในหมู่คณะและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นความรู้ซึ่งกันและกันได้ภายใน
หน่วยงาน 
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 67,500 บาท จากงบประมาณของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้ 
             งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
    การ 
ปฏิบัติงาน 

    ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ วัสด ุ
น้ ามัน 

1.จัดประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา สงักัด สพป. 
กาฬสินธุ์ เขต 1 ปี งปม.2562 รวม 
200  คน จ านวน 6 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(200คน x 30 บาท x 6 คร้ัง) 
-ค่าจัดท าป้ายประชุม + ค่าดอกไม้ 
ประชุม คร้ังละ 2,000 x 6 คร้ัง 
-ค่าเอกสาร 
2.จัดประชุม รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกลุ่ม เจ้าหน้าที่ 
รวม 27 คน จ านวน 12 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (27คนx 
30 บาท x12 ครั้ง) 
-ค่าวัสด ุ

  
 
 
 
36,000 
 
12,000 
 
 
 
 
 
9,720 

 
 
 
 
 
 
 
 
6,000 
 
 
 
 
 
3,780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค 61- ก.ย 
62 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค 61- ก.ย 
62 

   รวมทั้งสิ้น  57,720 9,780  67,500 
67,500  

        หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการประชุมได้รับทราบความเคลื่อนไหว หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้     
           2. การบริหารจัดการยุคใหม่ในหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงานเพื่อร่วมพัฒนาคนพัฒนา
งาน เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จและประโยชน์ต่อองค์กร 
7. การประเมินผล 
 การสังเกต / แบบสอบถาม / ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

  ลงชื่อ ผจญ จันโทภาส   ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ ศิริรัตน์  ช่วยรักษา    ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายผจญ จันโทภาส)                                  (นายศิริรัตน์  ช่วยรักษา) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ            รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 1 
                                                                           

                                          ลงชื่อ ยงยุทธ  พรหมแก้ว     ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                 (นายยงยุทธ  พรหมแก้ว) 

                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางกชพร ตุณสุวรรณ   และ นางสาวศิวพร  นิลสุข   
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายที่ 5   
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ ข้อ 6  
สนองมาตรฐานเขตพ้ืนที่       มาตรฐานที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 2   
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีงบประมาณ 2562  ( ตุลาคม  2561 – กันยายน 2562) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา             
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และได้ประกาศกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
แท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล 
และลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ซึ่ง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน (1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ  2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ เพ่ือเป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด และให้สถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ 3 มาตรฐานที่กระทรวงฯ 
ได้ประกาศใช้ 
  เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับนี้            
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ที่ สมศ.จะน าไปใช้เป็นกรอบมาตรฐาน
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะด าเนินการในโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความ
เข้มแข็งให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1  จึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่สถานศึกษาในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา      
กฎกระทรวง 2561 
           2.2 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      พัฒนามาตรฐานโรงเรียนประชารัฐในสังกัด 32  แห่ง  ประชุมชี้แจง ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนละ  2  คน       
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพและการประเมินแนวใหม่ได้อย่างเป็นระบบ เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้ งบประมาณ  จ านวน  52,000 บาท จากงบประมาณของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา              
-พัฒนาโรงเรียนประชารัฐ  32 แห่ง 
  - ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ 

18,000 - - ธันวาคม  2561 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา สร้างความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพและการประเมินแนวใหม่              
แก่สถานศึกษา เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่  
    - พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพโรงเรียน   1 วัน  
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  
-ค่าเอกสาร และวัสดุ  
-ค่าตอบแทนวิทยากร และคณะท างาน 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

22,000 
 

 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
  มีนาคม 2562 
 

 

กิจกรรมที่ 3  สังเคราะห์ SAR  ปีการศึกษา 
2561 ของสถานศึกษา    

- ค่าท างานล่วงเวลา           

- 4,000 1,000 พฤษภาคม  
2562 

ถึง กรกฎาคม 
2562 

สรุปรายงาน - - - กันยายน 2562 
รวมงบประมาณ 23,000 26,000 3,000  

หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและสามารถรายงานคุณภาพประจ าปีได้อย่าง             
มีคุณภาพ   
 5.2 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งจนเป็นแบบอย่างได้ 
 5.3 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 
 
6. การประเมินผล 
   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือ 
1) ร้อยละ100 ของสถานศึกษา             
มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและ
สามารถเขียนรายงานประจ าปี              
ได้อย่างมีคุณภาพ   
2) สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในให้
เข้มแข็งและพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก 
3) โรงเรียนประชารัฐทุกแห่งพร้อม
รับการประเมินภายนอกรอบสี่ 
4) รายงานการสังเคราะห์ SAR               
ปีการศึกษา 2561  ระดับ สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 1 

- ส ารวจ 
- สอบถาม 
-แบบบันทึก 

-แบบส ารวจ 
-แบบติดตามผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
-คู่มือการนิเทศติดตามระบบ
ประกัน 

 
 
 
        ลงชื่อ กชพร  ตุณสุวรรณ  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ  สุรพงค์ มงคลสุคนธรัก  ผู้เห็นชอบโครงการ          
              (นางกชพร  ตุณสุวรรณ)                             (นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก) 

 ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

 
                                      ลงชื่อ ยงยุทธ  พรหมแก้ว    ผู้อนุมัตโิครงการ          
                                           (นายยงยุทธ  พรหมแก้ว) 
                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
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โครงการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

กิจกรรมหลัก :  เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน      
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน,  นางสาวนิพพิทา  กุลชิต         
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ       ยุทธศาสตร์ ข้อ 1 
มาตรฐาน ส านักงานเขต      มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ 1, มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2561 – กันยายน 2562 
  

1.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2553  กล่าวถึงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความว่า 
หมวด 3 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักในความส าคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
ที่มีความเข้มแข็ง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรม             
ต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัย           
เชิงบวก รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้
มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและก าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญในการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 ประการ และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนดังกล่าว เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับ             
ที่สูงขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ด้านภาษา (Literacy) ก็ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะจะน าไปสู่การเรียนรู้วิชาอ่ืนต่อไป   
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้นักเรียนมี
ครอบครัวที่อบอุ่น และมีมุมท าการบ้านและอ่านหนังสือ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  จึงได้ให้ความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง สามารถอ่านออกเขียนได้              
จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 



49 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ทุกครอบครัวมีความอบอุ่น 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
2.3  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนในการจัดการศึกษา  

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 15 โรง   
3.2 เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการระดมทุน เพ่ือจัดหาชุดโต๊ะญี่ปุ่นและโคมไฟ มอบให้กับนักเรียน             
ทุกคน น าไปใช้เป็นมุมในการอ่านหนังสือที่บ้าน 
4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  จากงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จ านวน  25,000 บาท และได้จากการระดมทุน / รับบริจาค 

กิจกรรม งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ เวลา
ปฏิบัต ิค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วัสดุน้ ามัน 

1. ขั้นประชุมชี้แจง มอบนโยบาย      
ท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด 

2. ขั้นวางแผน ก าหนดปฏิทิน ระดมทุน 
จัดหาและรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา       
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นและโคมไฟ 

3. ขั้นปฏิบัติตามแผน มอบชุดโต๊ะญี่ปุ่น 
และโคมไฟให้กับนักเรียน-ผู้ปกครอง 

4. ขั้นตรวจสอบ สถานศึกษาติดตาม 
ตรวจสอบการท าการบ้าน/อ่านหนังสือท่ี
มุมโต๊ะญี่ปุ่นและโคมไฟ, สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 1  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ทางระบบ 
Online 

5. ขั้นปรับปรุงแก้ไข สะท้อนผลการ
ด าเนินงานตามสภาพจริง 

6. ขั้นรายงานผลการด าเนินงาน 
7. ขั้นสร้างขวัญ ก าลังใจ/มอบรางวัล  

 3,000 
 
 

2,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 

6,000   
ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

รวมทั้งสิ้น 
 19,000 6,000   

25,000  
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1  ครอบครัวของนักเรียนมีความอบอุ่น ผู้ปกครองให้ความสนใจ และเอาใจใส่ในการเรียนรู้ที่บ้าน               

มากขึ้น 
5.2  นักเรียนมีพัฒนาการในเรื่องการอ่านออกเขียนได้เพ่ิมขึ้น 
5.3  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

 
6.  การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
6.1 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีการ
ระดมทุน/รับบริจาค สามารถจัดหาชุดโต๊ะญี่ปุ่นและ
โคมไฟ เพ่ือมอบให้กับนักเรียนทุกคน 
6.2 ร้อยละของนักเรียนที่รับมอบชุดโต๊ะญี่ปุ่นและโคม
ไฟ ได้น าไปใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1. การนิเทศติดตาม 
2. การประเมิน 
3. การรายงาน 

1. แบบนิเทศติดตาม 
2. แบบประเมิน 
3. แบบรายงาน 

 
 
 
 
        ลงชื่อ พรเพ็ญ  ฤทธิลัน    ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ สุรพงค์ มงคลสุคนธรัก  ผู้เห็นชอบโครงการ          
             (นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน)                                 (นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก) 

   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                     ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

 
                                      ลงชื่อ  ยงยุทธ  พรหมแก้ว   ผู้อนุมัตโิครงการ          
                                           (นายยงยุทธ  พรหมแก้ว) 
                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
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โครงการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

กิจกรรมหลัก  : ขับเคลื่อนการน า New DLTV, DLIT และ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV  
          ส าหรับครูปลายทาง  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอินสวน  สาธุเม , นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ        
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 3 และ 4 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ      ยุทธศาสตร์ ข้อ 3 และ ข้อ 4 
มาตรฐาน ส านักงานเขต       มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 , มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
  

1.หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ  การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา จะช่วยสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งปัญญา การศึกษาทางไกล            
ผ่านดาวเทียม ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู สร้างความเสมอภาคในการศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ ทางช่องทีวี ได้ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้ได้ ทุกช่วงเวลา และไม่มีข้อจ ากัด 
ด้านสถานที่อีกต่อไป หลักการจัดการเรียน  การจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม เป็นการถ่ายทอดกระบวนการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนจากห้องเรียน ในโรงเรียนวังไกลกังวล หรือ “โรงเรียนต้นทาง” ส่งตรงไปยังห้องเรียนใน
โรงเรียนในพ้ืนที่ต่างๆ หรือ “โรงเรียนปลายทาง”  โดยครูจากโรงเรียนต้นทางจัดการเรียนการสอนตามตาราง 
ในขณะที่โรงเรียนปลายทางจะมีการท ากิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน มีการถ่ายทอด
ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เป็นประจ าทุกวัน  ปัจจุบัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการ ด าเนินงานเป็น  New DLTV  โดยแบ่งระบบการท างานออกเป็น ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีน ารูปแบบการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จ านวน 121  โรงเรียน ซึ่งมีความจ าเป็น
ที่จะต้องให้ครูผู้สอนปลายทางมีรู้ความเข้าใจในบทบาทและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 2.วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ตามมาตรฐานชั้นเรียน
คุณภาพ DLTV 
 2.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนปลายทางมีความรู้ ความสามารถในการใช้ NEW DLTV ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3  เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการด้วย  NEW DLTV ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

    3.1.1  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  จ านวน  121  แห่ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานชั้นเรียนคุณภาพ  DLTV  
    3.2.2 ครูผู้สอนปลายทางมีความรู้ ความสามารถในการใช้ NEW DLTV                        
             3.2.3 ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการด้วย  NEW DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ จ านวน 36,920  บาท จากงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1    

กิจกรรม งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ เวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที ่1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV 
ส าหรับครูปลายทาง 
-ค่าตอบแทนประธานในพิธีปิด 1 
-ค่าตอบแทนวิทยากร  
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม     
  124คนx180บาท  
- ค่าวัสดุในการจัดอบรม  

 
 
 

1,000 
3,600 

 
 
 
 
 
 

22,320 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

  
 

ม.ค. – ก.ย. 
2561 

 
 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอน NEW DLTV      

 5,000   ม.ค. - ก.ย. 
2561 

รวมทั้งสิ้น 
4,600 27,320 5,000   

36,920  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)   
 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ตามมาตรฐานชั้นเรียนคุณภาพ DLTV  
 5.2 ครูผู้สอนปลายทางมีความรู้ ความสามารถในการใช้ NEW DLTV ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการด้วย  NEW DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 6.1 ร้อยละ  100  โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ตามมาตรฐานชั้นเรียน
คุณภาพ DLTV  
       6.2 ร้อยละ  100  ครูผู้สอนปลายทางมีความรู้ ความสามารถในการใช้ NEW DLTV ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 6.3  ร้อยละ  100 ของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

  7. การประเมินผล   
วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. การประเมิน 
2. การนิเทศติดตาม 
3. การรายงาน 

1. แบบประเมิน 
2. แบบนิเทศติดตาม 
3. แบบรายงาน 

 
 
        ลงชื่อ นุชนารถ  ภูมาศ    ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ  สุรพงค ์มงคลสุคนธรัก  ผู้เห็นชอบโครงการ          
            (นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ)                             (นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก) 

     ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

 
                                      ลงชื่อ ยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อนุมัตโิครงการ          
                                           (นายยงยุทธ  พรหมแก้ว) 
                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



54 
 

โครงการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนการน า New DLTV, DLIT และ ICT ไปใช้ในการจัดการเรยีน การสอน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ส าหรับครูผู้สอน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอินสวน  สาธุเม , นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ        
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 4 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ      ยุทธศาสตร์ ข้อ 4 
มาตรฐาน ส านักงานเขต       มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 , มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
  
1.หลักการและเหตุผล 
 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สนับสนุน
ในเรื่องของการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา นอกจากนั้น ยังได้พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถในการน าไปปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษามีความส าคัญต่อการศึกษาหลายประการ  ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุค               
โลกาภิวัตต์โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้เรื่องสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ
สามารถใช้  ICT  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการศึกษาที่จะน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมาเพ่ือตอบสนอง
การเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพ่ิมมากข้ึนด้วยระยะเวลาที่สั้นลง  การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จึงได้จัดให้มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม            
ทางการศึกษา ส าหรับครูผู้สอน ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดท าสื่อและ
นวัตกรรม เพื่อให้สามารถใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดท าสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดท าภาพยนตร์สั้นเพ่ือใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนได้ 
 2.3  เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการด้วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
    3.1.1  โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  จ านวน  174  โรงเรียน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ครูผู้สอนสามารถจัดท าสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2  ครูผู้สอนสามารถจัดท าภาพยนตร์สั้นเพ่ือใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนได้ 
 3.2.3  ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการด้วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  97,600  บาท จากงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1         

กิจกรรม งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ เวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ค่าตอบแทนประธานในพิธีปิด  
-ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม     
  180คนx130บาท  
- ค่าวัสดุในการจัดอบรม   

 
 
 

2,000 
3,600 

 
 
 
 
 

23,400 

 
 
 
 
 
 
 

13,000 

  
 

ม.ค. – ก.ย. 
2561 

 
 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าภาพยนตร์สั้น 
-ค่าตอบแทนประธานในพิธีปิด  
-ค่าตอบแทนวิทยากร  
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม     
  90 คนx130 บาทx2วัน  
-ค่าวัสดุในการจัดอบรม  

 
2,000 
7,200 

 
 
 
 

23,400 

 
 
 
 
 

13,000 

  

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอน    

 10,000   ม.ค. - ก.ย. 
2561 

รวมทั้งสิ้น 
14,800 56,800 26,000   

97,600  
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1  ให้ครูผู้สอนสามารถจัดท าสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2  ให้ครูผู้สอนสามารถจัดท าภาพยนตร์สั้นเพ่ือใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนได้ 
 5.3  ให้ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการด้วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 6.1 ร้อยละ  100  ครูผู้สอนสามารถจัดท าสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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    6.2 ร้อยละ  100 ให้ครูผู้สอนสามารถจัดท าภาพยนตร์สั้นเพ่ือใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนได้ 
 6.3  ร้อยละ  100 ของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 
  7. การประเมินผล   

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. การประเมิน 
2. การนิเทศติดตาม 
3. การรายงาน 

1. แบบประเมิน 
2. แบบนิเทศติดตาม 
3. แบบรายงาน 

 
 
        ลงชื่อ นุชนารถ  ภูมาศ    ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ  สุรพงค์ มงคลสุคนธรัก  ผู้เห็นชอบโครงการ          
            (นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ)                             (นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก) 

     ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

 
                                      ลงชื่อ ยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อนุมัตโิครงการ          
                                           (นายยงยุทธ  พรหมแก้ว) 
                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

 
  



ส่วนที่ 4 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการ
ให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1            
จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 ด าเนินการก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ให้สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ  กระทรวง  ทบวง  กรม  
โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน / โครงการ  ที่จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น 
โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุ่ม  /  กลุ่มงาน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงาน 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน / โครงการ เพ่ือให้งบประมาณด าเนินการพัฒนา
การศึกษาในความรับผิดชอบคุ้มค่า และทั่วถึงทุกผลผลิต   
 3.  เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือให้ความเห็นชอบ  และน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่
สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการด าเนินงาน
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
 
 



ส่วนที่ 5 
 

การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 1  มีกรอบและแนวทำงใช้ในกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   จ ำนวน  5  โครงกำร  
งบประมำณ  5,102,000  บำท  แยกงบประมำณตำมกลุ่มที่รับผิดชอบ 

 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุกขั้นตอนทั้งก่อนด ำเนินกำร  ระหว่ำงด ำเนินกำร และเมื่อ
สิ้นสุดงำน/โครงกำร นับเป็นปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำน โครงกำรประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 จึงก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยให้ผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีพ.ศ. 2562 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็น 3  ระยะ  ได้แก่  ระยะที่ 1  รอบ 6 เดือนระยะที่ 2  
รอบ 9 เดือน  และ ระยะที่ 3  รอบ 12 เดือน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 ก ำหนดแบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วยส่วนส ำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1 รำยละเอียดของโครงกำร 
 1. เป้ำหมำย 
 2. วัตถุประสงค์ 
 3. ควำมสอดคล้อง 

ส่วนที่  2  กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 1. กำรด ำเนินกำรโครงกำร / กิจกรรม 

   2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
    3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
   4. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
   5. สรุปปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่  3   ภำพกิจกรรม 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

   ครั้งที่ 1 สิ้นสุด 31 มีนำคม 2562 
   ครั้งที่ 2 สิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2562 
   ครั้งที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยำยน 2562 
  
 
ส่วนที่  1 รายละเอียดของโครงการ 
ชื่อโครงการ......................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................................................................ 
1.  วัตถปุระสงค์(เป็นไปตามที่ระบุในแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

1.  ..................................................................................................................................................... 
2.  ..................................................................................................................................................... 
3.  ..................................................................................................................................................... 

2. เป้าหมาย(เป็นไปตามทีร่ะบุในแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
เชิงปริมำณ  
เชิงคุณภำพ  

3.  ความสอดคล้อง 
            3.1  สอดคล้องกับนโยบำยของสพฐ. 

  นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
  นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลือ่มล้ ำทำงกำรศึกษำ 

   นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
3.2  สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
   มำตรฐำนที่ 1  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ  ตัวบ่งชี้ที่....... 
   มำตรฐำนที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  ตัวบ่งชี้ที่....... 
   มำตรฐำนที่ 3  ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตวับ่งชี้ที.่....... 

 
ส่วนที่  2  การด าเนินงาน และผลการด าเนินงานโครงการ 
4. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนปฏบิัติการ) 
 4.1  ผลการด าเนินการโครงการ / กิจกรรม 

ที่ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
แผน ผล 

1     
2     

 
 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรในรอบนี้ตำมแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

     มี  คือ  กิจกรรม................................................................................... 
     ไม่มี 

 4.2ความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วดั   

 ตัวชี้วดั รายละเอียด ค่าเป้าหมาย 
ผลเป้าหมาย 

บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
ผลผลิต     
ผลลัพธ์     
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5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ (จำกโครงกำร) 
 5.1  งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ................................... บำท 
 5.2  งบประมำณที่จ่ำยจริง.........................................บำท 
 5.3  งบประมำณเหลือจ่ำย..........................................บำท 
6.  สถานทีด่ าเนินการ..................................................................................................................................... 
7.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ...................................... 
8.  สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 8.1  ปญัหา อุปสรรคจากการด าเนินงานโครงการ 
   1…………………………………………………………………………………………………………… 
   2…………………………………………………………………………………………………………… 
 8.2  ข้อเสนอแนะ 

1…………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่  3 ภาพกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้รำยงำน 
(................................................) 

ต ำแหน่ง..................................................... 
รำยงำนข้อมูล ณ  วันที่.............................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 

1. นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  
2. นายผดุงศักดิ์  แสงสว่าง    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

 
คณะท ำงำน 

1. นางสาวกฤติยา  นนท์บัณฑิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
2. นางนิลวรรณ  จอมทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
3. นางส าลี  แจ่มสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
4. นางแสงเดือน  ชารีแสน     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
5. นายณัฐพงษ์  คชศร      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัตกิาร 
6. นางสมพร  จันสุข    เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


