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ค ำน ำ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและบริหารจัดการศึกษาในระยะ  3 ปี ในการขับเคลื่อน
นโยบาย  สู่ความส าเร็จ  โดยผ่านการ วิเคราะห์  ความเชื่ อมโยงสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
พ.ศ. 2563 – 2565 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 มีจุดเน้นสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 มี
สาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย จุดเน้นการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ แผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ และการก ากับติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน        
ที่ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบ แนวทาง และเป้าหมายในการด าเนินงานให้สัมฤทธ์ิ
ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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สารบัญ 
 
ค าน า 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป 
 1. ความเป็นมา 
 2. ข้อมูลทั่วไป 
 3. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 4. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ส่วนที่ 2 นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134  
 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 
 2.ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 3.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 4.นโยบายรัฐบาล 
 5.นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 7. แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ พ.ศ. 2563 – 2565 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพองค์การ ( SWOT & TOWS Metrix) 

-ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
-ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ส่วนที่ 4 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 -วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์   
 -นโยบาย 
 แผนงาน/โครงการ  
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
       ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 ปัจจัยความส าเร็จ 
 กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 การก ากับติดตามและประเมินผล 
ภาคผนวก 
 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 2  ท่ี  241/2562 
 คณะผู้จัดท า 
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ส่วนที่ 1            

สภาพทั่วไป 
1.ความเป็นมา 
 ด้วยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความตามวรรคหนึ่ง ของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการนั้น โดยจัดท าแผนห้าปี ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ขัดท าเป็น แผนสามปี โดยมีห้วง
ระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ คือแผนระดับที่ 1 : เป้าหมายการพัฒนาประเทศ แผนระดับท่ี 2 : แนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ แผนระดับที่ 3 : แผนเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจของส่วนราชการ 
 จากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงาน
อ านวยการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด จึงได้จัดท า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ประธานศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 ศูนย์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ผล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ,ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ , สภาพปัญหาและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2562 , ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และสภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environment Analysis) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์จังหวัด
กาฬสินธุ์ และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 จากกระบวนการวางแผนดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ใช้
หลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมบนข้อมูลสารสนเทศท่ี
ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ในการก าหนด
แนวทางพัฒนาที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มุ่งสู่คุณภาพของการศึกอย่างแท้จริงต่อไป 

 

 

 

 



2 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565)  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
 

2.ข้อมูลทั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 
  2.1 ที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตั้งอยู่ เลขที่ 312 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน  
ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170  โทรศัพท์  0-4388-9546-49    โทรสาร  0-4388-9534   
เว็ปไซต์  http://www.kalasin2.go.th  

  2.2 เขตพื้นที่รับผิดชอบและอาณาเขตติดต่อ 
  1) อ าเภอยางตลาด  2) อ าเภอห้วยเม็ก  3) อ าเภอหนองกุงศรี  4) อ าเภอท่าคันโท 5) อ าเภอฆ้องชัย 
  2.3 อาณาเขตติดต่อ    

ทิศเหนือ ได้แก่ อ าเภอท่าคันโท เขตแดนติดกับอ าเภอศรีธาตุ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 
ทิศใต้ ได้แก่ อ าเภอยางตลาด  เขตแดนติดกับอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอกันทรวิชัย   

จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอฆ้องชัย เขตแดนติดกับอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออก ได้แก่ อ าเภอหนองกุงศรี เขตแดนติดกับอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ทิศตะวันตก ได้แก่ อ าเภอห้วยเม็ก เขตแดนติดกับอ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคามและ         

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
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2.4 การคมนาคม 
 การคมนาคมเชื่อมระหว่างอ าเภอภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา มีทางหลวงจังหวัดเชื่อมกับทุกอ าเภอการ
เดินทางสะดวก โดยมีระยะทางระหว่างอ าเภอ ถึงที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ดังนี้ 
 1) อ าเภอยางตลาด ถึงที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะทาง 34 กิโลเมตร   
 2) อ าเภอห้วยเม็ก  ถึงที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร  
 3) อ าเภอหนองกุงศรี ถึงที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะทาง 13 กิโลเมตร   
 4) อ าเภอท่าคันโท  ถึงที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะทาง 44.9 กิโลเมตร   
 5) อ าเภอฆ้องชัย  ถึงที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะทาง 58 กิโลเมตร   
          2.5 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าไร่ 
เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะบางส่วนในเขตอ าเภอท่าคันโท อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอห้วยเม็กและอ าเภอยางตลาดติดกับเข่ือนล า
ปาว ประชากรบางส่วนท าอาชีพประมง อ าเภอยางตลาดบางส่วนที่ติดกับเขื่อนล าปาวและอ าเภอฆ้องชัยที่มีพื้นที่ติดกับ
แม่น้ าชี เหมาะกับการปลูกข้าว และปลูกพืชหมุนเวียนทั้งปี 

 2.6 สภาพการจัดการศึกษา 
  ภารกิจ  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 5 ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีอ านาจหนา้ที่ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหนา้ที่ ตามข้อ 
6 ดังต่อไปนี ้
  1. จัดท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาให้ 
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรดา้นต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพือ่ส่งเสริมสนับสนนุการจัดและพฒันา

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา  
  9. ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
  12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาทีม่ิได้ระบุให้เป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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 2.7 โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 และฉบับที่ 2 แก้ไขเพิม่เติม ปี 2561 ประกอบด้วย  9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
      1) กลุ่มอ านวยการ 
     2) กลุ่มนโยบายและแผน 
   3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   7) กลุ่มกฎหมายและคด ี
   8) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   9) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   10) หน่วยตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

ตรวจสอบ 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการ

ศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
การศึกษา 

กลุ่ม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่มพัฒนาคร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ  
ติดตามและ 
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

สถานศึกษา 
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2.8 ข้อมูลบุคลากร 
         1) จ านวนขา้ราชการทีป่ฏิบัติหนา้ที่ในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  จ านวน 69 คน ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา     - คน 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา             3 คน 
 ผู้อ านวยการกลุ่ม               7 คน 
 ศึกษานิเทศก์     12 คน 
 บุคลากร 38 ค (2)               34 คน 
 ลูกจ้างประจ า     6 คน 
 ลูกจ้างชัว่คราว     7 คน 
 (ข้อมูล ณ ก.ย. 62) 
 2) ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   
 ตารางท่ี 1  จ านวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2   

ต าแหน่ง เพศ 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รวม ยางตลาด 
1 

ยางตลาด 
2 

ยางตลาด 
3 

ห้วยเม็ก 
1 

ห้วยเม็ก 
2 

ท่า 
คันโท 

หนอง 
กุงศรี 1 

หนอง 
กุงศร ี2 

ฆ้องชัย 

ผอ.ร.ร. 
ชาย 14 17 14 11 8 15 15 14 13 121 
หญิง 7 2 3 1 3 2 3 4 1 25 

รอง ผอ.ร.ร. 
ชาย - 1 - - - - - 2 - 3 
หญิง 1 - - - - - - - - 1 

ข้าราชการครู 
ชาย 42 46 43 24 42 72 30 51 28 378 
หญิง 146 130 112 69 76 114 82 120 73 922 

ลูกจ้างประจ า 
ชาย 8 4 9 4 3 10 9 6 2 55 
หญิง - - - - - - - 1 - 1 

พนักงาน ชาย 4 2 - - 3 4 2 3 1 19 
ราชการ หญิง 1 5 3 5 3 12 4 9 4 46 
ลูกจ้าง ชาย 19 13 15 11 15 20 14 17 15 139 
ชั่วคราว หญิง 20 27 21 16 20 22 21 29 19 195 

รวมทั้งสิ้น 262 247 219 141 173 271 180 256 156 1,905 
ทีม่า : ข้อมูลระบบ DMC (10 มิ.ย.2562) 
 
 2.9 การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 2 บริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) , คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 9 ศูนย์ขา่ย 
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3. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่  
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  
 3.1 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับ  
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชาย/หญิง ดังนี้  

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 0 0 0 0 
อนุบาล 2 164 955 827 1,782 
อนุบาล 3 168 963 921 1,884 

รวมอนุบาล 332 1,918 1,748 3,666 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 171 1,042 1,004 2,046 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 170 1,056 1,046 2,102 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 172 1,099 967 2,066 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 168 1,170 1,020 2,190 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 170 1,188 1,070 2,258 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 170 1,248 1,131 2,379 

รวมประถมศึกษา 1,021 6,803 6,238 13,041 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 52 483 392 875 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 55 437 435 972 
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 51 489 360 849 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 158 1,509 1,187 2,696 

รวมท้ังสิ้น 1,511 10,230 9,173 19,403 

     (ข้อมูล 10 มิ.ย.2562) 
 3.2 จ านวนโรงเรียนแยกตามศูนย์ครือข่ายฯ และตามขนาดของโรงเรียน 
ตารางท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียนในศนูย์เครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2562 
 

ศูนย์เครือข่าย 
จ านวน 
โรงเรียน สาขา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่
นร.0-120  คน นร.121-300  คน นร. 301   คนขึ้นไป 

ยางตลาด 1 22 0 14 7 1 
ยางตลาด 2 21 0 12 9 0 
ยางตลาด 3 19 0 10 8 1 
ห้วยเม็ก 1 17 0 17 0 0 
ห้วยเม็ก 2 15 0 8 7 0 
ท่าคันโท 19 1 10 7 3 
หนองกุงศรี 1 19 0 16 3 0 
หนองกุงศรี 2 20 0 11 8 1 
ฆ้องชัย 16 0 11 5 0 

รวม 168 1 109 54 6 
ข้อมูล (10 มิถุนายน  2562) 



8 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565)  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
 

4. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      1.1.1ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560 
และปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถของนักเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามความสามารถในแต่ละด้าน 

ทักษะความสามารถ 
ปีการศึกษา 

 2559  2560 2561 ผลต่าง 
ด้านภาษา 47.60 52.24 55.14 +2.9 
ด้านค านวณ 34.61 43.02 53.81 +10.79 
ด้านเหตผุล 48.70 49.30 49.36 +0.06 

เฉลี่ย 43.64 48.18 52.77 +4.59 
 

แสดง แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560 – 2561 

 

 
                        จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561  พบว่าในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกทักษะสูงกว่าปี
การศึกษา 2560  +4.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่าด้านค านวณ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากที่สุด +10.79  
รองลงมาคือ ด้านภาษา มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +2.9 และด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน +0.60  

 1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  
 ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary 
National Education Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ใน 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 – 
2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 42.70 52.49 45.74 -6.75 
คณิตศาสตร ์ 32.09 31.82 29.17 -2.65 
วิทยาศาสตร ์ 36.51 37.19 32.16 -5.03 
ภาษาตา่งประเทศ 29.57 31.67 27.56 -4.11 

เฉลี่ย 35.22 38.29 33.65 -4.64 
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 แสดง แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
                   

 

 
 

                     จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่าโดย
ภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -4.64  เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระ พบว่ากลุ่มสาระที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงมาก
ที่สุดคือกลุ่มสาระภาษาไทย -6.75  รองลงมาคือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -5.03 กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ -4.11 และกลุ่มคณิตศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -2.65  

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ผลการเปรียบเทียบ ดังนี้  
     ตาราง 6  แสดงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 43.75 49.90 52.53 +2.63 
คณิตศาสตร ์ 20.58 24.33 21.89 -2.44 
วิทยาศาสตร ์ 29.14 32.75 28.85 -3.90 
ภาษาตา่งประเทศ 26.95 25.78 28.61 +2.83 

เฉลี่ย 30.11 33.19 32.97 -0.22 

แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 
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 จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562  พบว่าโดย
ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -0.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระภาษาไทยมีผลคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน +2.63 และกลุ่มสาระต่างประเทศ ผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน +2.83 กลุ่มสาระที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง
ได้แก่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ศาสตร์มีผลคะแนนลดลง -3.90 และกลุ่มสาระกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ย
ลดลง -2.44  
  1.1.3 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณตามจุดเน้นของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนอ่านออก อ่านคล่อง จ านวน 12,321 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 และนักเรียนเขียนได้ เขียนคล่อง จ านวน 12,321 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดจ าแนก
รายชั้นเรียน ดังตารางที่ 9 
 ตารางท่ี 7 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน ตามจุดเน้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ จ าแนกตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ทักษะที่
ประเมิน 

จ านวน
ผู้เรียน
ปกติ
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน (คน) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ร้อยละ 

การอ่าน 11,085 11,085 1,949 1,400 1,835 1,853 2,055 1,993 11,085 100 
การ
เขียน 

 
11,085 

 
11,085 

 
1,949 

 
1,400 

 
1,835 

 
1,853 

 
2,055 

 
1,993 

 
11,085 

 
100 

 
         2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนมีโอกาส
เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนจบการศึกษาภาค
บังคับภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น มีการจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน มีการรณรงค์
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งสถานศึกษาเอกชนและ
สถานศึกษาในสังกัดอ่ืน เพ่ือบริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจน
จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมการเรียนต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผลการด าเนินงาน
สรุป ดังนี้ 
 2.1 อัตราการเข้าเรียน 
       1) ระดับปฐมวัย 
  ปีการศึกษา 2561 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีจ านวนทั้งสิ้น 4,317 คน (ข้อมูลเด็กท่ีเกิดปี พ.ศ.2554-2557 ตาม ทร.
14) เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล (ทุกสังกัด) รวมทั้งสิ้น 10,427 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 
       2) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
  จ านวนประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ.2554 ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีจ านวนทั้งสิ้น 2,575 คน (ข้อมูลจากการคัดส าเนา ทร.14 ที่
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ส านักทะเบียนอ าเภอ/ท้องถิ่น) เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.25 และร้อยละ  17.75 เข้าเรียนสังกัดอ่ืน 
  
 2.2 อัตราการเรียนต่อ 

การเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4,908 คน  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4,906 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.95 โดยเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4,402 คน (ร้อยละ 89.69)  
และสังกัดอ่ืน  จ านวน 504 คน (ร้อยละ 10.26) 
  การเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน  51 โรงเรียน  จ านวน 814 คน  เรียนต่อ  770 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.59 โดยเข้าเรียนชั้น ม.ปลาย  สายสามัญ จ านวน 334 คน  สายอาชีพหรือเทียบเท่า จ านวน 359 
คน ซึ่งจ าแนกสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพต่อสายสามัญ เป็นสัดส่วน 1/1 ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนต่อสายอาชีพ โดยก าหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภท อาชีวศึกษา : สามัญศึกษา  เป็น 50:50 
 2.3 อัตราการออกกลางคัน 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน ของนักเรียนในสังกัดระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 มีอัตราการออก กลางคัน ร้อย
ละ 0 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราการออกกลางคัน ร้อยละ 0  
 3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิ การและนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการ 
รับผิดชอบต่อการด าเนินการ มีระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขและให้การ
ช่วยเหลือ เร่งรัดติดตามประเมินผลของโรงเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด าเนินงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ตารางท่ี 8  รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์  เขต  2 

ที่ ยุทธศาสตร์ 
ผลประเมินตามตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยและ

ระดับคุณภาพ 
ระดับคะแนน เฉลี่ย คุณภาพ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเปา้หมาย

 
5 
 
 
3 

 
4.25 

 
ดีเยี่ยม 
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ที่ ยุทธศาสตร์ 
ผลประเมินตามตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยและ

ระดับคุณภาพ 
ระดับคะแนน เฉลี่ย คุณภาพ 

ด าเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านยิม
หลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวยั 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีน่ าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา นโยบายที่ 10 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4 
 
5 

 
 
 
 
 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รบัการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา
ด้วยระบบ TEPE Online 

 
4 
 
1 

 
 

2.5 

 
 

ปานกลาง 
 
 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสงักัด สพฐ.มีระบบ
การปรกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สามารถอ่านออกเขียนได้ 
ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3
การทดความสามารถของผู้0เรียนระดับชาต(ิNational Test:NT)  
เพิ่มข้ึนไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษาทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนร้อยละของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาทีผ่่านมาร้อยละ 
50 ขึ้นไปเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสงักัด สพฐ.ได้รับการ
ประเมินการอ่านและการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-4 

 
 
5 
 
 
5 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ไอชีทีเพื่อการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLIT 
ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ไอชีทีเพื่อการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV 
ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
1 
 
 
4 

 
2.5 

 
 

2.5 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 

ค่าเฉลี่ย 3.11 ดี 
หมายเหตุ   
ผลการประเมิน 5 ระดับ โดยระดับคะแนน 1 หมายถึง ต่ ากว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่ก าหนด  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 
1.80  หมายถึง พอใช้ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ต่ ากว่าเป้าหมาย  คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60   
หมายถึง  ปานกลาง  ระดับคะแนน  3 หมายถึง   ได้ตามเป้าหมาย  คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง  ดี   
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ระดับคะแนน  4  หมายถึง   สูงกว่าเป้าหมายคะแนนเฉลี่ย3.41 - 4.20  หมายถึงดีมาก  
ระดับคะแนน 5 หมายถึงสูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ท่ีก าหนดคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ดีเยี่ยม 

 ตารางที่ 9 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา(พ.ศ. 2557) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
คะแนน    
ที่ได้รับ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (30%) 27.91 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารจัดการทีด่ี 41.72 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 52.15 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  - - 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 45.70 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (30%) 30.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล - - 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ 37.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(40%) 

29.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเปน็แบบอยา่งได้ 20.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผู้เรียนทุกระดบัการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 5.00 ปรับปรุง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา          ขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551 

20.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

20.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานเท่าเทียมกัน 
และส่งเสริมการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึน้ 

5.00 ปรับปรุง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการและมีสว่นได้เสีย 25.00 ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 86.91 ดีเยี่ยม 

 

 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การบริหารงานด้าน
วิชาการ การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านบุคคล การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป และ
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วยส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและ
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันและส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
จากผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา พ.ศ. 2557 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ดังกล่าว ใน
ภาพรวม ร้อยละ 86.91 ซึ่งเป็นระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ตารางท่ี 10 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
                 ในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 (KRS:KPI Report System) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   ค่าคะแนน 4.94639  ระดับคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน 

 

รายละเอียดองค์ประกอบตัวชีวั้ด 
ระดับประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบที่1 ประสิทธิภาพในการในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน 
(Functional base) (น้ าหนัก 15.0003) 

 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ(3-5ปี/6-11ปี/12-14 ปี/15-17ปี)  ไม่ผ่าน 
1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน (IMD 2017)  ผ่าน 
1.4 ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  ผ่าน 
1.5 ระดับความส าเร็จของการพฒันาครู  ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ฯ(Agenda base )   
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  ผ่าน 
2.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนในโครงการ ICU  - 
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น( Area base )   
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ( Innovation base )  - 
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณ  ผ่าน 
4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ 
ประเด็นเร่ืองการพัฒนาระบบจดัเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ(Potential base)   
5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   
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ตารางท่ี 11  แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2561   
ที่ ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
คะแนนที่ได ้

(100) 
คะแนนหลัง 
ถ่วงน้ าหนัก 

1 ความโปร่งใส 76.53 19.90 
2 ความพร้อมรับผิด 77.98 14.04 
3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 78.50 15.27 
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 75.42 12.07 
5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 81.24 14.62 
   75.90 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 
6 เมษายน 2560 
 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ 
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้ม ี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ 
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้ 
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและการตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา 
แห่งชาติด้วย 
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความ 
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา 
ตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความ 
ถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและ 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้ 
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริโภคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย 
ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระ 
และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ .ศ . 2561-2580) แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .2560 -2579 จุด เน้น เชิ งนโยบายรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 25680) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน  
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 1.  ด้านความม่ันคง  
 (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
 (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคง ของชาติ 
 (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่
     มิใช่ภาครัฐ 
 (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การเกษตรสร้างมูลค่า  
 (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 (3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว   
 (4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก   
 (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 (5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 4. ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 (1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
 (2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 (3) มีการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ จัดการตนเอง 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
 (3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
 (4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโต
   อย่างต่อเนื่อง 
 (5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 
     โปร่งใส  
 (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาใน
     ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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 (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม            
     ในการพัฒนาประเทศ 
 (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
 (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
     และเป็นมืออาชีพ  
 (6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
 (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย หลักการ 
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม  
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals :SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3. สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม คุณธรรม
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ 
รายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ ของก าลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจ และสังคม 4.0 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ ร่วมมือ 
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4. เพ่ือพัฒนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศ 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัด ที่ส าคัญ 
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าท่ี
รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทางการศึกษาที่
เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษา 
15 ปี เป็นต้น 
 3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มข้ึน และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผล นักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International student Assessment: PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น 
เป็นต้น 
 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ 
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 
 5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาดี
ขึ้นสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 
อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
 1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ นวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ 
แช่งขันชองประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
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 2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญ จ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ 
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 3.7 คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย ดังนี้ 
 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผล ต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
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 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

3.นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายหลักรัฐบาล 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
 นโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่ 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
  3. การท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  6. การพัฒนาฟื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
 นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องท าใน 1 ปีนี้ ประกอบด้วย 
  1. การแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
  2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
  8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
     ประจ า 
  9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
  10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งละอุทกภัย 
  12. การสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชน  และการด าเนินการเพ่ือ
       แก้ไข เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

4. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 หลักการ 
 1.ให้ความส าคัญประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2.บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว ร่วมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตามนโยบาย
ประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล 

เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 

เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 

มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้นดังนี้ 
1.ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2.เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3.เรียนภาษาอังกฤษและภาษาถิ่น(ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4.เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์

จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

5.สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6.จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 
7.พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 
8.จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 

มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1.จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์(STEM)และ

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาที่สาม) 
2.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการ 

มีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
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 ระดับอาชีวศึกษา 
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภาค

หรือประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้นดังนี้ 
1.จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชียวชาญเฉพาะด้าน 
2.เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3.เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างอาชีพ 
4.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนาก าลังคนอาชีวะในภูมภาค 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้นดังนี้ 
1.เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2.จัดท าหลักสูตรการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1.ทุกหน่วยงานในสังกัดหกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2.จัดท าฐานข้อมูล(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถูกต้อง ทันสมัย 
3.ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบเน้นการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการ 
4.ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องของกฏหมาย

ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5.ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ

ต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
6.ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด

การศึกษา 
7.เร่งทบทวน(ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือต่อการ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8.ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่

เกิดข้ึน เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจ
ที่ชัดเจนกับชุมชน 

9.วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10.ให้ศกึษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11.ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

     อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ(Function)งานในเชิง
ยุทธศาสตร์(Agenda)และงานในเชิงพ้ืนที่(Area)ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการใน
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ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักละหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้
การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5.1 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 5. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 
 1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที ่21 
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ร้อยละของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย
ละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 3. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม 
 5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. คร ูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 
 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับ 
สภาพข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสด ุอุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
 6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
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การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ 
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณกาซคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
 4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชนเรียนรู้ด้านการลด
ใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less 
 6. คร ูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 7. ครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 
 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระสถานศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยยืดหยุ่น คล่องตัวสูง 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 3. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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 4. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 5. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน คร ูบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 6. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 7. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 8. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ซ่ึง“คนไทยในอนาคต 
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมแ่ละอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้
ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
รัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและ
แนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0    
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มี 
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อน 
คุณภาพการศึกษา 

5. แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 – 2565 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต1 อย่างมีคุณภาพ2 ด ารงชีวิต อย่าง
เป็นสุข3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น5 และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 216 ”  
 ค านิยาม  
 1. เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจาก
การได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่ สามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 
 2. คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข หมายถึง ผู้เรียนได้รับการศึกษา มีงานท า มีรายได้ไม่ยากจน  
 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
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พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี 
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 
2564)   
 5. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข้าวเขาวงวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา 
และอ่ืน ๆ มาใช้เพื่อเป็นความรู้และเทคนิคท่ีนามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมา 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
 6. ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีใช้ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท  
 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วถึง เท่าเทียมกันอย่าง 
มีคุณภาพ  
 3. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. พัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม 
เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลทุกระบบ  
 6. อนุรักษ์สืบสาน สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
ทุกรูปแบบ  
เป้าประสงค์รวม  
 1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี  
 2. หน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตาม        
หลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงยั่งยืน และ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหม่  
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ยุคใหม่  
  ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ส่วนที่  3 
การวิเคราะห์สภาพองค์การ ( SWOT & TOWS Metrix) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
 ข้อมูลจากการอภิปรายแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาใช้เป็นปัจจัยป้อนเข้าด้านข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การโดยใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค ในการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  โดยใช้การวิเคราะห์แบบ เพ่ือ
ก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พบประเด็นส าคัญท่ี
จะต้องก าหนดทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

 ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โครงสร้างและนโยบาย 
(Structure) 

1. มีหน่วยงานภายในที่ครอบคลุม
ภารกิจ ก าหนดบทบาทหน้าทีท่ี่
ชัดเจน มีมาตรฐานการท างานทัง้
ระดับสถานศึกษาและระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา 
2. ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีวิสัยทัศน์ และมุ่งมัน่ใน
การท างาน ประกอบกับมีทีมบรหิาร
ที่เพียงพอและหลากหลาย
ความสามารถ 
3. มีการกระจายอ านาจให้ศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษารบัผิดชอบ
การประสานการจัดการศึกษา 
4. มีการบริหารจัดการโดยองคค์ณะ
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาจากผู้มปีระสบการณแ์ละ
หลากหลายอาชพี มาจากทุกภาค
ส่วน 

1. หน่วยงานภายในขาดการบูรณาการและ
เชื่อมโยงภารกิจร่วมกัน ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2. การก าหนดทิศทางและการสือ่สารนโยบาย
ร่วมกันยังไม่ชดัเจน และการสรา้งทีมงานที่เข้มแข็ง 
3. โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษายังขาดศักยภาพในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาร่วมกัน 
4. องค์คณะบุคคลขาดการประสานและท างานไป
ในทิศทางเดียวกนัสู่คุณภาพการศึกษา 
5.การเปลี่ยนแปลงนโยบายและผู้บริหารทางการ
ศึกษาส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่
ต่อเนื่อง 
6.นโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษามี
ข้อจ ากัดในทางปฏิบัต ิ
 

2. ด้านระบบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
(System) 

1. มีระบบการบริหารแบบ กระจาย
อ านาจสู่ รอง ผอ.สพป.  ผอ.กลุม่ 
และสถานศึกษา 
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบ
งบประมาณเอ้ือและยืดหยุ่นเพิม่ขึ้น
และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้ค าแนะน าในการใช้จา่ย
งบประมาณ 
3. มีระบบการติดต่อสื่อสารหลาย
ช่องทาง  มีความพร้อมทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  บุคลากรมี

1. การปฏิบัตงิานตามหนา้ที่ทีไ่ด้รับการกระจาย
อ านาจในลักษณะตา่งคนต่างท า  ขาดทิศทางที่
ชัดเจน ที่สนองภารกิจหลักร่วมกัน 
2. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ จ าเป็นและเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์หลัก 
3. การติดต่อสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษายังมีน้อยและน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการ
บริหารและการบริการไม่มากนกั 
4. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงรว่มกันทุกกลุ่ม
ภารกิจ ตามยุทธศาสตร์  การชว่ยเหลือ แนะน า 
ไม่เอ้ือต่อการรองรับการประเมินภายนอกจาก  
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 ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 
ศักยภาพ 
4. มีหน่วยงานที่รบัผิดชอบการนิเทศ 
ติดตาม  ช่วยเหลือและมีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ตาม
กฎกระทรวง 
5.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณคล่องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สมศ. เท่าที่ควร 

3. ด้านแบบแผน หรือ
พฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ (Style) 

1. การบริหารจัดการมีกฎระเบยีบ  
หลักเกณฑ์  วิธีการปฏิบัติในแตล่ะ
เร่ืองที่ชัดเจน และมีมาตรฐานก ากับ
การปฏิบัติงาน 
2. ผู้บริหารมีภาวะผูน้ า  ได้รับการ
ยอมรับในด้านการบริหาร  มี
ประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร  
และมีความตระหนักในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. การน ามาตรฐาน กฎ ระเบียบ สู่การปฏบิัติยัง
ไม่ปรากฏผลเป็นทีน่่าพอใจเท่าที่ควร ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
2. ผู้บริหารบางส่วนยงัขาดภาวะผู้น าทางวิชาการ
ในการประยุกต์ใช้ เทคนิคและวธิีการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตลอดจนขาดแรงจูงใจ ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา อยา่งเป็นรปูธรรม 

4. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
(Strategy) 

1. มีนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สอดคลอ้ง
เชื่อมโยงกับนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและจังหวัด ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุม 
ชัดเจนเป็นรปูธรรมและต่อเนื่อง 
2. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบการ
ติดตามผลการด าเนนิงาน ตามกล
ยุทธ์ ตลอดจนมีการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบตัิในระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา 

    มีกลยุทธ์การด าเนนิงานทีช่ัดเจน แต่การ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบตัิยังไมไ่ด้ผลเท่าที่ควร 
เนื่องจากขาดการติดตาม และมาตรการจูงใจยังไม่
สอดคล้องและสนองตอบต่อคุณภาพการศึกษา  
 
 

5. ด้านบุคลากร หรือสมาชิก
ของหน่วยงาน (Staff) 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีเพียงพอ มีศักยภาพใน
การเรียนรู้และได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู ้คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.ไม่มีหลักสูตรการพฒันาบุคลากร 38 ค (2)  
ในระบบTEPE online 
2. ถึงแม้สถานศึกษามีอัตราก าลงัเพียงพอตาม
เกณฑ์ แต่ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่
ครบชั้น และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครู
สอนไม่ตรงวชิาเอกส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
โดยตรง 
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 ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผู้เรียนรวมทั้ง 
ประชาชนทั่วไป 
3. สถานศึกษามีครูเพียงพอตาม
เกณฑ์ 

3.ขาดบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการน าเทคนิค
ใหม่ๆมาและเปลี่ยนเรียนรู้น้อยเช่น PLC 
(Professional learning community), LO 
(learning Organization), KM (knowledge 
management) 

6. ด้านทักษะ  ความรู้  
ความสามารถของหน่วยงาน 
(Skill) 

1. บุคลากรในส านักงานเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และได้รับการ
พัฒนาทักษะในการท างานอยา่ง
ต่อเนื่อง 
2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัตงิาน 
เพื่อให้มีวิทยฐานะและต าแหน่งทาง
วิชาการสงูขึ้น 
3.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒทิางการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของผูป้ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และมีแนวโน้ม
จะมีวุฒิทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 

1. ด้วยระบบราชการ ท าให้จิตส านึกและ
ระบบงานยงัไมส่นองตอบต่อผู้รบับริการเท่าที่ควร 
2. แม้ครูจะมีประสบการณ์ และมี 
วิทยฐานะสงูขึ้นแต่ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนตามที่หลักสตูรก าหนด หรือเป็นไปตาม
มาตรฐานวิทยฐานะที่สูงขึน้ จึงท าให้คุณภาพการ
จัดการศึกษาไม่เปน็ไปตามที่คาดหวัง 

7. ด้านค่านยิมร่วมกันของ
สมาชิกในหนว่ยงาน 
(Shared Values) 

ค่านิยม “ความรู้คู่ความดี  สามัคคี 
รักษ์วัฒนธรรมถิ่นไทย” 

ค่านิยมยังไม่เป็นคา่นิยมร่วม  เนื่องจากเป็น
ค่านิยมที่เกิดจากความต้องการของผู้บังคับบัญชา 
และไมไ่ด้เกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์กร  ท าให้ขาดการน าสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเปน็น้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 

 
 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats ) 

1. ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย / ลูกค้า
(Customer) 
 
 
 
 

1. ผู้ปกครองและประชาชนเห็น
ความส าคัญและพร้อมที่จะให้การ
ส่งเสริมสนบัสนุนและร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
2. สถานศึกษาเอกชนชว่ยกระตุน้
สถานศึกษาของรัฐให้เกิดการแข่งขันใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. องค์กรภาครัฐ เอกชนและทอ้งถิ่นมี
ความพร้อมและศักยภาพซึ่งสามารถ

  1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายไดต้่ า ย้ายถิน่
ฐานเพื่อหางานท า  ท าให้ไมส่ามารถดูแล
การศึกษาของบุตรหลานได้เต็มที่ 
2.ผู้ปกครองบางส่วนส่งบุตรหลานไปเรียนใน
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ท าให้ขาดจิตส านึกรัก
บ้านเกิด 
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ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats ) 
ระดมทรัพยากรมาชว่ยในการสง่เสริม
สนับสนนุการจัดการศึกษาได ้

2. นโยบาย  (Policy) 
 
 
 
 
 

1. นโยบายการศึกษาทุกระดบัมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การสร้างโอกาสทางการศึกษา การ
พัฒนาครู  การพัฒนาสถานศึกษาและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เปน็ต้น 
2. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นเอ้ือ 
ต่อการปรับปรุง พฒันาให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาหรือสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน 

 1. นโยบายการจัดการศึกษามกีาร
เปลี่ยนแปลงบ่อย บางครั้งเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้มีอ านาจเทา่นัน้   ขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาให้เกิดความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน 
2. น านโยบาย กฎหมาย และระเบียบไปสู่
การปฏิบัติยังไม่เกิดผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีระบบการประเมินภายนอก 
สามารถใช้เปน็มาตรการจูงใจและ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้เปน็อย่างด ี
4. นโยบายการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด้านท าให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้อย่างเต็มที ่

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การเมืองและกฎหมาย 
(Political and legal ) 
 

  1.กฎหมายเก่ียวกับการศึกษา เปิด
โอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้เรียนอย่าง
ทั่วถึง 
2.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเอ้ือต่อ
การจัดการศึกษาและมีจุดเน้นทีช่ัดเจน 
3.การกระจายอ านาจการบริหารจัดการ
ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติ 

  ปัญหาทุจริต คอรัปชัน่ส่งผลตอ่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats ) 
4. เศรษฐกิจ (Economic ) 
 
 

1.ศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดีขึ้นท า
ให้รัฐมีงบประมาณในการจัดการศึกษา
มากข้ึน 
2..มีนโยบายสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดภาระคา่ใช้จ่าย
ผู้ปกครอง 

   วิกฤตเศรษฐกิจ  น้ าท่วม  ภัยแล้ง ส่งผล
ต่อรายได้ของประชาชนที่จะเปน็ค่าใช้จา่ย
ส าหรับการศึกษาของบุตรหลาน 

5. เทคโนโลยี 
(Technological ) 
 
 
 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
เอ้ือต่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตท าให้มีความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและ

 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีที่ไม่
ดีมีมากข้ึนและเข้าถึงงา่ยท าให้เยาวชนรับเอา
วัฒนธรรมท่ าม่เหมาะสมมาปฏบิัติ 
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ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats ) 
เข้าถึงแหล่งความรู้ได้งา่ย โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที ่
3. ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งผล
ให้สามารถเป็นสื่อ การจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ตามความสนใจ 

6. สังคมและวัฒนธรรม 
(Social– cultural) 
 

1. ประชากรวัยเรียนลดลง มีโอกาสใน
การลงทุนดา้นคุณภาพการศึกษามากข้ึน 
2. พ่อแม่มีบุตรน้อยคน สามารถส่งบุตร
หลานเข้าเรียนได้อย่างเต็มที ่
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท าให้
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มี
ความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน 
4. กระแสความต้องการการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชนและพ่อแม่มี
ทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนยอดนิยม  ส่งผลต่อความ
ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น 

1. ปัจจบุัน  ผู้ปกครองบางส่วนย้ายถิ่นฐาน 
หางานท า หรือครอบครัวแตกแยก  ปัญหายา
เสพติด  สถานเริงรมย์ และปัญหาสังคมอ่ืน 
ส่งผลต่อการดูแลบุตรหลาน 
2. บริโภคนิยม ส่งผลท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

 
 จากสภาพการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมสภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยที่เป็น
โอกาสมากกว่าอุปสรรค สถานภาพจึงอยู่ในลักษณะ “เอ้ือและแข็ง” จึงได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
ทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์/จุดเน้น และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เกดิประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จ าแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ 
ในความเป็นไทย หา่งไกลย าเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 3. ครูและบุคลากรทางศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
อย่างเหมาะสม 
 4. การปฏิบัติงานขององค์กรและคณะบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล 
3. ดา้นการบริหารจัดการ 
 1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจาย 
อ านาจการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบ ต่อการด าเนินงาน (Participation and Accountabilit) 
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   1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศไทยได้รับการแก้ไข แทรกแซงช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
    1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน มีระบบการนิเทศ เร่งรัดติดตาม ประเมินผล สถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง 
    1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตรา
การออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
    1.4 องค์คระบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งรัดและติดตามการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งเป็นกัลยาณมิตร 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
    2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ได้ระดับมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หรือผ่านการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

       วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและเป็นสุข” 
       พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียมและลด

ความเลื่อมล้ า 
3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4) ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

5) พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีมาตรฐานและความเป็นเลิศในการบริหารจัด
การศึกษา 

 

       เป้าประสงค์ (Goals) 
  1) ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี  
  2) ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่สากล 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและทักษะในวิชาชีพ  เป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
  4) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และพัฒนานวัตกรรม 
มีภาวะผู้น า และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       5) สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 

   6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน เป็น
ส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวิจัยและพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 ปรัชญา 
 ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ  (อ่านว่า :ปันยายะ ปะริสุดชะติ) แปลว่า คนบริสุทธิ์ได้เพราะมีปัญญา 
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ค่านิยมองค์กร 
ค่านิยมองค์กร KALASIN 2 

ความรู้คู่ความดี  สามัคคี รักษ์วัฒนธรรมถิ่นไทย 
ความรู้ = Knowledge  
ความดี = Moral 
สามัคคี = Harmony, Collaboration   
วัฒนธรรม = Cultural 

 

K = Knowledge  ความรู้ 
A = Awareness ความตระหนัก,  Attitude
เจตคติ 
L = Learning  การเรียนรู้ 
A = Agreement  ความเห็นพ้องต้องกัน 
S = Smart  สง่างาม 
I = Intelligent  ฉลาดเฉลียว 
N = Network เครือข่าย,  Natureธรรมชาติ  
2 = สามัคคี มีวัฒนธรรม 

 
นโยบาย 
 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดนโยบาย การด าเนินงานไว้ 6 นโยบาย ดังนี้ 
 1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า ทาง
การศึกษา  
 5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
ตัวช้ีวัด         
 ด้านผู้เรียน 

1.ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา    
มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
          2.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์   (Mathematical 
Literacy) 
 4.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
 (Scientific Literacy 

5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย

ละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
7.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
8.ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
9.ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
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ด้านสถานศึกษา 
1.ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ  

ตามความถนัด 
3.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
4.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
5.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
6.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ  
7.ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  
8.สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
9. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1.  ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น 

ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ และการ

วัด ประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
3.  ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
4.  ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
5.  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
6.  มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
7.  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (หน่วยบาท) กลุ่มที่

รับผิดชอบ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2563 2564 2565 
-ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศกึษา 

ร้อยละ 100 100 100 1.โครงการแก้ปญัหายาเสพตดิ 
ในถานศึกษา 

250,000 250,000 250,000 กลุ่มส่งเสรมิ
การจัดการ 

ศึกษา 
-ร้อยละของผูเ้รียนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาต ิยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 100 100 100 2.สภานักเรียนไทยหัวใจ 
สมานท์ฉันยึดมั่นธรรมาภบิาล 

233,000 233,000 233,000 กลุ่มส่งเสรมิ
การจัดการ 

ศึกษา 
-ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่10และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงคไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 3.ส่งเสรมิการน้อมน า 
พระราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบตั ิ

103,000 103,000 103,000 กลุ่มนิเทศฯ 

-ร้อยละของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
-ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบ 

ร้อยละ 100 100 100 4.ส่งเสรมิการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

175,000 175,000 175,000 กลุ่มนิเทศฯ 

-ร้อยละของผูเ้รียนที่มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ คุณธรรม  
5 ประการ  ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสตัย์
สุจรติ  
ความรับผิดชอบ  อุดมการณ์คณุธรรม 

ร้อยละ 100 100 100 5.โรงเรียนคณุธรรม สพฐ.โรงเรียน
ดีมีที่ยืน 

60,000 60,000 60,000 กลุ่มนิเทศฯ 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 1  5  821,000 821,000 821,000  
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นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ(หน่วยบาท) กลุ่มที่

รับผิดชอบ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2563 2564 2565 
- ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถ พื้นฐานระดับชาต ิ(NT) ผ่านเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 100 100 1.การขับเคลื่อนยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการประเมินคุณภาพ
ผู้เรยีน NT 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศฯ 

-ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 100 100 100 2.การขับเคลื่อนการยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน O-net 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีศักยภาพไดร้บัโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันใน ร้อยละ 100 100 100 3.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 2563 

570,000 570,000 570,000 กลุ่มนิเทศฯ 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 2 3  720,000 720,000 720,000  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565)  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
 

 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ(หน่วยบาท) กลุ่มที่

รับผิดชอบ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2563 2564 2565 
-ร้อยละของผูเ้รียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมท่ีจะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 100 100 100 1.ส่งเสรมิ พัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

250,000 250,000 250,000 กลุ่มนิเทศฯ 

-ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้่าน
กิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 
 

ร้อยละ 100 100 100 2.ค่ายวิชาการ กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ Active 
Learning 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

-ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาแบบทดสอบด้านการค านวณ
(Numeracy) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์และน าไปใช้ใน
การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน 

ร้อยละ 100 100 100 3.พัฒนาทักษะความสามารถ
ด้านการสร้างระบบทดสอบการ
คิดค านวณครูผูส้อนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

75,000 75,000 75,000 กลุ่มนิเทศฯ 

-ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์   (Mathematical Literacy) 
 

ร้อยละ 100 100 100 4.พัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์นวตักรรม 
Lesson Study & Open 
Approach 

72,000 72,000 72,000 กลุ่มนิเทศฯ 

-รัอยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้ตามแนวทางในศตวรรษ
ที่ 21 และมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 100 100 5.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
นวัตกรรมจิตศึกษาและ PLC 

60,000 60,000 60,000 กลุ่มนิเทศฯ 

-รัอยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้ตามแนวทางในศตวรรษ
ที่ 21 และมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 100 100 6.ส่งเสรมิการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ค านวณ 
Codind และ computing 
Science 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศฯ 

สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้
ของผู้เรียนและเป็นเครื่องมือในการจัดการเรยีนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 100 100 100 7.พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
New DLTV/DLIT และการ
ประยุกต์ใช้ดิจิทลั 

65,000 65,000 65,000 กลุ่มนิเทศฯ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565)  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ(หน่วยบาท) กลุ่มที่

รับผิดชอบ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2563 2564 2565 
. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 8.พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ
รู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
 

ร้อยละ 100 100 100 9.อ่านออกเขียนได้ ส่งเสรมินิสัย
รักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

350,000 350,000 350,000 กลุ่มนิเทศฯ 

ร้อยละของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ์
ประโยชน์ของตนเองและเลือกใช้สิทธ์ินั้นอย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 100 100 100 10.ประชุมสัมมนาข้าราชการครู
ที่จะเกษียณอายุราชการ 

60,000 60,000 60,000 กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์   (Mathematical Literacy 

    11.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม The Geometer's 
Sketchpad เพื่อประกอบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
งานสร้างสรรค ์

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 3 11  1,282,000 1,282,000 1,282,000  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565)  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (หน่วยบาท) กลุ่มที่

รับผิดชอบ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2563 2564 2565 
ร้อยละของผูเ้รียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 1.อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพ การมีงานท าและ
การแนะแนวศึกษาต่อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

30,000 30,000 30,000 กลุ่มนิเทศฯ 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 4 1  30,000 30,000 30,000  
 
 
 
 
 
นโยบายที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ(หน่วยบาท) กลุ่มที่

รับผิดชอบ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2563 2564 2565 
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD) 
 

    รักษ์สิ่งแวดล้อมการสร้างจิตส านึก
และความรู้ในการผลติและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

180,000 180,000 180,000 กลุ่มนิเทศฯ 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 5 1  180,000 180,000 180,000  
 
 
 
 



44 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565)  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (หน่วยบาท) กลุ่มที่

รับผิดชอบ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2563 2564 2565 
-ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดไดร้ับการนิเทศ 
- โรงเรียนมผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
 (NT,O-NET )เพิ่มขึ้น 5% 

ร้อยละ 100 100 100 1.นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศฯ 

-ร้อยละของสถานศึกษาไดร้ับการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา และมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ร้อยละ 100 100 100 2.การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 

40,000 40,000 40,000 กลุ่มนิเทศฯ 

ส านักงานเขตที่พ้ืนท่ีการศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ 
สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางการปรับปรุงการ
ใช้ก าลังคนในระดับเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้กับกับการวางแผนการการพัฒนา
การศึกษาของหน่วยงานในสังกัด 

ร้อยละ 100 100 100 3.การบริหารอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

48,000 48,000 48,000 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

.  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
ใหเ้กิดคุณภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 4.การพัฒนายกระดับคณุภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

100,000 100,000 100,000 กลุ่ม
นโยบายและ
แผน 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดบริหารงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีปฏิบตัิตาม
ระเบียบกฎหมายที่ทางราชการก าหนด ได้อยาก
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 100 100 5.อบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานดา้นการ
พัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน 

40,000 40,000 40,000 กลุ่มบรหิาร
การเงินและ
สิทรัพย ์

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น 
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ น าความรู้
และประสบการณ์พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม 

ร้อยละ 100 100 100 6.ประชุมสมัมนาทางวิชาการ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 

479,400 479,400 479,400 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565)  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (หน่วยบาท) กลุ่มที่

รับผิดชอบ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2563 2564 2565 
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดน าความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนางานใน
หน้าท่ีและองค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน 

ร้อยละ 100 100 100 7.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเพื่อ
เสรมิสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

350,000 350,000 350,000 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

ร้อยของนักเรียนมีนักเรียนมีพื้นฐานการเล่นกีฬา 
มาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นสูงขึ้นและรู้จัก กฎ  
กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ มี
สุขภาพ พลานามัยที่ดรีักการออกก าลังกาย 

ร้อยละ 100 100 100 8.โครงการกีฬานักเรียนเพื่อ
การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  
ปีการศึกษา 2563 

135,000 135,000 135,000 กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 

มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจท้ัง
ระบบ และมีแผนใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนในการ
บริหารจดัการศึกษาอย่างมีคณุภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 9.โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

200,000 200,000 200,000 กลุ่ม
นโยบายและ

แผน 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รายงานผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ได้ครบตามตัวช้ีวัดทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 100 100 10.การติดตามและรายงานผลการ
บริหารจดัการของส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 กลุ่ม
นโยบายและ

แผน 
มีระบบข้อมลูสารเทศและใช้ข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 11.พัฒนาระบบสารสนเทศ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

80,000 80,000 80,000 กลุ่ม
นโยบายและ

แผน 
มีการตดิตาม ก ากับ ควบคุมและดแูล ให้มีการจดั
กระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มปีระสิทธิภาพ ตรง
เป้าหมาย คุ้มค่าและประหยดั เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง จัดท ารายงานการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อยและระดบัหน่วยรับตรวจ
ได้ถูกต้อง 

ร้อยละ 100 100 100 12.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน 

60,000 60,000 60,000 กลุ่ม
อ านวยการ 

 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
บริหารจดัการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100 100 100 13.การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ 

40,000 40,000 40,000 กลุ่ม
อ านวยการ 
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ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (หน่วยบาท) กลุ่มที่

รับผิดชอบ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2563 2564 2565 
มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนใหเ้กิดคณุภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 14.พัฒนาโรงเรียนคณุภาพ 
ประจ าต าบล 

20,000 20,000 20,000 กลุ่มนิเทศฯ 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอก
ในระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100 100 100 15.ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง(SAR)ตาม
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
รอบ 4 ปีงบประมาณ  2563 

30,000 30,000 30,000 กลุ่มนิเทศฯ 

ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบรหิาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 100 100 16.ติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.
ต.ป.น.)ปีงบประมาณ 2563 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 17.การติดตามและประเมินผลการ
บริหารจดัการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 
2561 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

40,000 40,000 40,000 กลุ่ม
อ านวยการ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น 
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 18.การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

104,000 104,000 104,000 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 6 18  2,266,400 2,266,400 2,266,400  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 6 นโยบาย 39  5,299,400 5,299,400 5,299,400  
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประสบ
ผลส าเร็จบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด การด าเนินงานที่จะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องมี
การผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึง วิธีและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติจะต้อง
ท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ และพร้อมที่จะน าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้น การระดมทรัพยากร แสวงหาการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ และกระบวนการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. การเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผน น าวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และตัวชี้วัดความส าเร็จ ให้ฝ่ายบริหาร คร ูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ทุกระดับได้รับทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างาน 
แบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในจุดเน้นการพัฒนา 
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใช้ 
วงจรการพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง 
 4. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 5. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและสามารถ 
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 7. พัฒนาระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนาและ 
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงาน ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา 
ในการประเมิน ผู้ประเมินและแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพื่อก าหนดกลยุทธ์และ 
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
 2. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 3. ปรับกระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และ
ผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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จึงก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
 5.1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด 
เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวนปรับปรุง 
แก้ไขเป้าหมายให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 5.2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วงครึ่งปีของแผน ทั้งนี้ 
เพ่ือทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผน  
ให้มีความเหมาะสม 
 5.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผน เมื่อสิ้นสุดปี 2565 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตลอดช่วงเวลา 3 ปี 
 6. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

การก ากับติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือ
หาข้อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานว่าได้ผลเป็นอย่างไร การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้ จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ
และความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน เพ่ือจะน ามาเป็นข้อแก้ไขและพัฒนาส าหรับการด าเนินงานใหม่ รวมทั้งการ
ปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับที่ได้ ประเด็นที่น ามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผล
เมื่อสิ้นระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบด้วย 
 1. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับเป้าหมายเป็นการติดตามและประเมิน
เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (In put) หรือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการตามแผนว่าเป็นไปตามที่ได้
ก าหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 
 2. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนเป็นการติดตามและประเมินผล กระบวนการ 
(Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างานอย่างไร 
 3. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการเป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (Out 
put) ที่ได้จากการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
ประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ ทั้งนี้ โดยใช้เป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก าหนดเป็น
เครื่องมือที่จะน าไปติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณที่ได้รับ 
 4. การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการเป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Out 
come) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่านักเรียนและครูได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินงานที่ก าหนดในแต่ละโครงการและกิจกรรมหรือไม่ทั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณา
จากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการด าเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้
หรือไม่ เพียงใด และหากไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค คืออะไร เพ่ือจะได้น าบทเรียนที่ได้
เรียนรู้จากโครงการและกิจกรรม 
 
 
 



 

 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565)  สพป.กาฬสินธุ เขต 2 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ  เขต 2 
ท่ี  241/2562 

เรื่อง แต่งต้ังกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี 
(ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2  

     .................................................... 
 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (Strategy Planning) เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเป็น
ส่วนส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ให้มีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ทำงสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน เนื่องจำกแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560-2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2  สิ้นสุดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จึงมี
ควำมจ ำเป็นท่ีต้องจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ก ำหนดทิศทำงและแนวทำงขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์
ตัวชี้วัด มำตรฐำนส ำนักงำนเขต ของส ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของ
รัฐบำล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมกลยุทธ์ ตัวชี้ วัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรเกิดควำมคุ้มค่ำ              
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลตำมระบบงบประมำณมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงำน ตำมทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ส่งผลต่อกำรพัฒนำของผู้เรียนอย่ำงยั่งยืน จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรดังกล่ำว ดังนี้  
1.คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ตลอดจนแก้ปัญหำ 
ของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1.  1.1 นำยสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.     ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี            รองผอ.ขอนแก่น เขต 5 ช่วยรำชกำรในต ำแหน่ง  
 รองผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต 2        รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงจำรุวัลย์  อินธิศร ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์                 กรรมกำร 

2. 2.4 น.ส.พุทธรักษ์  กุตัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ             กรรมกำร 
2.5 นำยประดิษฐ์  สีเล ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 

           2.6 นำงนันทิรำ  เมตตำ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร    
2.7 นำยสุทัฎน์  เพียงแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำร 

 2.8 นำงวิจิตรำ  โคตรบัญชำ  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2. คณะกรรมการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่ ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรจัดท ำแผนฯ คณะท่ี 3 และรวบรวมข้อมลู ตรวจสอบ กลั่นกรอง โครงกำร ตำมนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ตัวชี้วัด จุดเน้นปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตำมงบประมำณท่ีมุ่งเน้นผลงำนเชิงยุทธศำสตร์     
เกิดควำมคุ้มค่ำ รัฐได้ประโยชน์สูงสุด  ประกอบด้วย  

/    1.2. นำยชำญกฤต น้ ำใจดี            รองผอ.ขอนแก่น เขต 5 ช่วยรำชกำรในต ำแหน่ง  
  รองผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต 2   ประธำนกรรมกำร  
3.  2.2 นำงจำรุวัลย์  อินธิศร ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์                 กรรมกำร 

2.3 น.ส.พุทธรักษ์  กุตัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ              กรรมกำร    
2.4 นำยประดิษฐ์  สีเล ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร    

           2.5 นำงนันทิรำ  เมตตำ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร 
      /2.6  นำยสุทัศน์.................. 



 
 

    2.6 นำยสุทัฎน์  เพียงแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำร 
2.7 นำยพีรวัฒน์ วงษ์พรม ประธำนศูนย์เครือฯข่ำยยำงตลำด 1    กรรมกำร 
2.8 นำยวิสันต์  ไชยพิมพ์ ประธำนศูนย์เครือข่ำยฯ ยำงตลำด 2   กรรมกำร 
2.9 นำยสมพร  ไชยดี ประธำนศูนย์เครือข่ำยฯ ยำงตลำด 3   กรรมกำร 

 2.10 นำยพิจิตร  ชินมำตร ประธำนศูนย์เครือข่ำยฯ หนองกุงศรี 1   กรรมกำร
2.11 นำยภวัฒน์  มูลสำร ประธำนศูนย์เครือข่ำยฯ หนองกุงศรี 2   กรรมกำร 
2.12 นำยอภิชัย  ศรีโท ประธำนศูนย์เครือข่ำยฯ ห้วยเม็ก 1    กรรมกำร 
2.13 นำยสุริยำ  สุเพ็ญศิลป์ ประธำนศูนย์เครือข่ำยฯ ห้วยเม็ก 2    กรรมกำร  
2.14 นำยสุวรรณ  มูลปลำ ประธำนศูนย์เครือข่ำยฯ ท่ำคันโท    กรรมกำร 

 2.15 นำยส ำเริง  สุจิตตกุล ประธำนศูนย์เครือข่ำยฯ ฆ้องชัย    กรรมกำร
2.16 นำงวิจิตรำ  โคตรบัญชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                   กรรมกำร/เลขำนุกำร 
2.17 นำงสมถวิล  ภูกองไชย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                      กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.18 นำงสว่ำงจิตร  คงแสนค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                   กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.19 นำงสำวรัตชะนก  สุรำฤทธ์ิ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                   กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.20 นำยพิชญ์  เวียงสีมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                   กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.21 นำยอภิชำติ  อ่อนมี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน       กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.22 นำงสำวประลิวัน  ติกำพันธ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร     กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่  วิเครำะห์สภำพปัญหำ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ควำม
ถูกต้อง เหมำะสม สอดรับกับนโยบำย สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขต ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2  ให้เกิดควำมสมบูรณ์ และ
เกิดผลดีแก่หน่วยงำน ประกอบด้วย 

 3.1 นำยชำญกฤต น้ ำใจดี            รองผอ.ขอนแก่น เขต 5 ช่วยรำชกำรในต ำแหน่ง  
  รองผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต 2   ประธำนกรรมกำร  
4.  3.2 นำงจำรุวัลย์  อินธิศร ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์                 กรรมกำร 

3.3 น.ส.พุทธรักษ์  กุตัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ              กรรมกำร    
3.4 นำยประดิษฐ์  สีเล ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร    

      3.5 นำงนันทิรำ  เมตตำ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร    
3.6 นำยสุทัฎน์  เพียงแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำร 
3.7 นำยปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธ์ิ ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
3.8 นำยสุพรรณ ท ำแนบจิตร ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
3.9 นำงสำวสุกัลญำ  ภูผิวโคก ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
3.10 นำงประคอง  จุลสอน ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
3.11 นำงดำรำ  ดำวดึงษ์  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 
3.12 นำยสถิต  ศรีถำวร  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 
3.13 นำงสุธัญญำ  พันธ์ุรักษ์  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 
3.14 นำงสำวศจีทิพย์ ตำลพันธ์ุ  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 
3.15 นำงปุญญณัฏฐ์  ซูเมกเกอร์  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 
3.16 นำงทองมุข  ปำรมีชัย  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 

 3.17 น.ส.นุชนำรถ  ภูมำศ  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 
 3.18 นำยศรำวุธ  ศรีประภำ ผอ.โรงเรียนชมุชนบ้ำนป่ำแดง  (ก.ต.ป.น.)            กรรมกำร 



 
 

 3.19 นำงแสงไทย  ดวงปำกดี ผอ.โรงเรียนค ำถำวรเจริญวิทย ์ (ก.ต.ป.น.)            กรรมกำร 
 3.20 นำยบวร  ภูแสงศรี ผอ.โรงเรียนโนนเตำไหหนองแก (ก.ต.ป.น.)            กรรมกำร 
 3.21 นำยอำรมณ์  จำรุทรัพย์สดใส ผอ.โรงเรียนโนนศิลำสว่ำงวิทย์  (ก.ต.ป.น.)            กรรมกำร 
 3.22 นำยขวัญใจ  อุดมรัตน ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนแกวิทยำคม    (ก.ต.ป.น.)            กรรมกำร 
 3.23 นำยปิยะกุล  อุทโท ผอ.โรงเรียนโนนสูงวิทยำ         (ก.ต.ป.น.)            กรรมกำร 

 3.24 นำงวิจิตรำ   โคตรบัญชำ      ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร/เลขำนุกำร 
3.25 นำงสมถวิล  ภูกองไชย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                     กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.26 นำงสว่ำงจิตร  คงแสนค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                   กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.27 นำงสำวรัตชะนก  สุรำฤทธ์ิ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                   กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.28 นำยพิชญ์  เวียงสีมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                   กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.29 นำยอภิชำติ  อ่อนมี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน       กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.30 นำงสำวประลิวัน  ติกำพันธ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร     กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4. คณะกรรมการจัดท าเอกสาร มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 -2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2  และจัดท ำรูปเล่มแผนฯ 
ให้แล้วเสร็จอย่ำงสมบูรณ์ พร้อมท้ังประชำสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสำร 
 4.1. นำยชำญกฤต น้ ำใจดี  รองผอ.ขอนแก่น เขต 5 ช่วยรำชกำรในต ำแหน่ง  
     รองผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต 2   ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำงวิจิตรำ   โคตรบัญชำ      ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
 4.3 นำงนันทิรำ  เมตตำ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร              กรรมกำร 

4.4 นำงสว่ำงจิตร  คงแสนค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                      กรรมกำร 
4.5 นำงสำวรัตชะนก  สุรำฤทธ์ิ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                      กรรมกำร 
4.6 นำยพิชญ์  เวียงสีมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                     กรรมกำร 
4.7 นำยอภิชำติ  อ่อนมี    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน         กรรมกำร 
4.8 นำงสมถวิล  ภูกองไชย   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                             กรรมกำร/เลขำนุกำร 
4.9 นำงสำวประลิวัน  ติกำพันธ์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร     กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมเอำใจใส่และวิริยะอุตสำหะ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกมีปัญหำ และอุปสรรคให้รีบรำยงำน ให้ผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2  ทรำบทันที      

 ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

              สั่ง    ณ  วันท่ี   10  กันยำยน พ.ศ.  2562  

 

 
 
                                     นำยสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์ 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท า 
คณะที่ปรึกษา  
 นำยชำญกฤต  น้ ำใจ    รองผอ.ขอนแก่น เขต 5 ช่วยรำชกำรในต ำแหน่ง รองผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต 2 
 นำงวิจิตรำ  โคตรบัญชำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  
 
คณะท างาน 
 
 นำงสมถวิล  ภูกองไชย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  

  นำงสว่ำงจิตร  คงแสนค ำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                          
 นำงสำวรัตชะนก  สุรำฤทธ์ิ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                      
 นำยพิชญ์  เวียงสีมำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                      

 นำยอภิชำติ  อ่อนมี   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 นำงสำวประลิวัน  ติกำพันธ์   เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
 
ออกแบบปก   
 
 นำยพิชญ์  เวียงสีมำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                                        
 




