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ส่วนที่  1 

1.   สภาพปัจจุบันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ตามความในมาตรา  8  และมาตรา  34  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ          
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายใน                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  พ.ศ.  2553  ข้อ  3  ก าหนใให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
มีอ านาจหน้าที่ใ าเนินการ ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย                 
ว่าใ้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และมีอ านาจหน้าที่ใังต่อไปนี้ 

            1) จัใท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอใคล้องกับ           
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
            2) วิเคราะห์การจัใตั้งงบประมาณเงินอุใหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัใสรรงบประมาณที่ไใ้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติใตาม           
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานใังกล่าว 
            4) ก ากับ ใูแล ติใตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศใ้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            6) ประสานการระใมทรัพยากรใ้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน                    
การจัใและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            7) จัใระบบการประใันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัใการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัใ           
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            9) ใ าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            10) ประสาน ส่งเสริมการใ าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานใ้านการศึกษา 
            11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิน่ ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิไใ้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใใ
โใยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

2.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1   สภาพทั่วไป 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร    เขต   3     เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้         
การก ากับใูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ใ าเนินการให้เป็นไปตาม   
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา ตามมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบใ้วยเขตพ้ืนที่ปกครอง4อ าเภอ คือ อ าเภอวานรนิวาส  อ าเภออากาศอ านวย 
อ าเภอบ้านม่วงและอ าเภอค าตากล้า แบ่งการปกครองออกเป็น  35   ต าบล  429  หมู่บ้าน  พ้ืนที่   2,838   ตาราง
กิโลเมตร  มีประชากร  272,118  คน ประกอบใ้วย ชนพ้ืนเมืองหลายเผ่าพันธุ์ เช่น ไทยย้อ  ไทยโย้ย  ไทยลาว และภูไท 



2 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา2560สพป.สกลนคร เขต 3 
 

 

        ภาพที่ 1   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 1.2.  ขนาดและท่ีตั้ง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3  ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอ าเภอวานรนิวาส 
เลขที่ 530หมู่ 5ถนนเใื่อเจริญ อ าเภอวานรนวิาส จังหวัใสกลนคร    อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัใสกลนคร
ระยะทางห่างจากตัวจังหวัใสกลนคร  85  กิโลเมตร  ห่างจากอ าเภอค าตากล้า  25  กิโลเมตร  ห่างจากอ าเภอ
อากาศอ านวย  30  กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอบ้านม่วง  37  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติใต่อใังนี้ 
 

ทิศเหนือ   มีเขตติใต่อ  อ าเภอพรเจริญ  อ าเภอบึงโขงหลง   อ าเภอโซ่พิสัย  และอ าเภอเซกา 

จังหวัใบึงกาฬ 
  ทิศตะวันออก มีเขตติใต่อ  อ าเภอนาทม  อ าเภอนาหว้า  และอ าเภอศรีสงคราม   จังหวัในครพนม 
  ทิศใต้   มีเขตติใต่อ  อ าเภอพรรณานิคม  และอ าเภอพังโคน  จังหวัใสกลนคร  
  ทิศตะวันตก  มีเขตติใต่อ อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัใสกลนคร  และอ าเภอบ้านใุง 
จังหวัใอุใรธานี 
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ภาพที่ 2  แสใงที่ตั้งและอาณาเขต 

 1.3. ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการคมนาคม 

 พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ล้อมรอบไปใ้วยป่าไม้  ไร่นาสวน  มีแม่น้ าที่ส าคัญ 2  สาย ไหลผ่านคือ แม่น้ ายาม                 
และแม่น้ าสงคราม  มีทางหลวงแผ่นใินหมายเลข 222 ( พังโคน-บึงกาฬ )   แยกจากทางหลวงแผ่นใินหมายเลข 22      
(อุใรธานี – สกลนคร)  และมีทางหลวงแผ่นใินเชื่อมติใต่อทุกอ าเภอทุกโรงเรียน  สามารถเใินทางไใ้ทุกฤใูกาล 
ลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤใู(Tropical Savanna Climate : AW)แบ่งเป็น3 ฤใู  คือ ฤใูร้อน
ระหว่างเใือนมีนาคมถึงเใือนมิถุนายน  ฤใูฝนระหว่างเใือนกรกฎาคมถึงเใือนตุลาคม  และฤใูหนาวระหว่างเใือน
พฤศจิกายนถึงเใือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอใปี ประมาณ 26.10 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอใปี 
1,500  มิลลิเมตร   

 1.4.  สภาพเศรษฐกิจ 

 ประชาชนสว่นใหญ่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3  ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวน ประชากรมีรายไใ้เฉลี่ยประมาณ  57,456  บาท  ต่อคนต่อปี  มีการท านาเกลือ               
ที่ไใ้รับอนุญาตจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัใสกลนคร  4  ต าบล  ไใ้แก่ บ้านหนองกวั่ง  บ้านโนนแสบง  ต าบลหนองกวั่ง
,  บ้านค าอ้อ  ต าบลใงเหนือ  อ าเภอบ้านม่วง,   บ้านใอกนอ  ต าบลอินทร์แปลง,  บ้านกุใเรือค า, บ้านจ าปาใง  ต าบลกุใเรือ
ค า  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัใสกลนคร 

 1.5. สภาพทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 ประชากรส่วนใหญ่  ประมาณร้อยละ  95  นับถือศาสนาพุทธที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม   
มีสถานทีว่ัฒนธรรมประเพณีท่ีน่าสนใจ   ประเพณีแข่งขันเรือยาว  และไหลเรือไฟ ที่อ าเภออากาศอ านวยพิธีกรรมหมอเหยาที่อ าเภอ
วานรนิวาส  ศูนย์วัฒนธรรมที่โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย นอกจากนี้ยังมีศูนย์หัตถกรรมช่างฝีมือ ไใ้แก่   
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร  อ าเภอบ้านม่วง    ศูนย์ศิลปาชีพวัใเสนานฤมิตร   อ าเภอค าตากล้า  และ ศูนยห์ัตถกรรมทอผ้าพ้ืนเมือง             
บ้านวาใหญ ่ และผ้าย้อมครามบ้านถ้ าเต่า  อ าเภออากาศอ านวย 
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             1.6. การจัดการศกึษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร   เขต  3  จัใการศึกษาส าหรับระใับก่อน
ประถมศึกษา ระใับประถมศึกษา ระใับมัธยมศึกษาตอนต้น และระใับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนภาคเอกชนจัใ
การศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  รวมทั้งมีการจัใการศึกษานอกระบบ  โใยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ (ส่วนสถานศึกษาใ้านอาชีวศึกษาของรัฐในสังกัใส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3  ยังไม่มีผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชนและเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืน) 

 1.7. ข้อมูลสถานศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3  มีโรงเรียนในสังกัใทั้งสิ้น                         
182  โรงเรียน   มีรายละเอียใใังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) 
  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน   120 โรงเรียน  คิใเป็น   65.93 % 
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน     62 โรงเรียน  คิใเป็น   34.07 % 
         รวมทั้งสิ้น        182 โรงเรียน  คิใเป็น 100 % 
 

             
แผนภูมิที่ 1  แสใงข้อมูลจ านวนสถานศึกษา 
 
        1.7.1  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด 
          โรงเรียนขนาใเล็ก    77  โรงเรียน (จ านวนนักเรียน 1 –  120 คน)      คิใเป็น  42.31 % 
          โรงเรียนขนาใกลาง 101 โรงเรียน  (จ านวนนักเรียน 121–500 คน)     คิใเป็น  54.94 % 
             โรงเรียนขนาใใหญ่     5 โรงเรียน  (จ านวนนักเรียน 541 - 1,500 คน)  คิใเป็น   2.75 % 

      รวมทั้งสิ้น       182  โรงเรียน 

 

65.93%

34.07%

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ประถมศึกษา

ขยายโอกาส
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แผนภูมิที่ 2  แสใงโรงเรียนจ าแนกตามขนาใ 

 
 

 1.8 บุคลากร รวมทั้งสิ้น  2,509  คน 

  1.8.1 บุคลากรในสังกัใส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3  มีจ านวน
ทั้งสิ้น  2,509   คน  จ าแนกใังนี้ ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ) 
   -  ข้าราชการในส านักงาน  จ านวน     84 คน  คิใเป็น     3.35  % 
   -  ผู้บริหารโรงเรียน/ข้าราชการครู จ านวน  1,926   คน  คิใเป็น   76.76  % 
   -  พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง  จ านวน     178 คน  คิใเป็น     7.09  % 
   -  ธุรการโรงเรียน/พี่เลี้ยงเใ็กพิการ จ านวน     150 คน  คิใเป็น     5.98  % 
   -  ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน    171 คน  คิใเป็น     6.82  % 
 
 

                         
 
แผนภูมิที่ 3  แสใงจ านวนบุคลากร 
 

  

 

41.75%

55.50%

2.75% โรงเรียนจ ำแนกตำมขนำด

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

3.35%

76.76%

7.09%
5.98% 6.82%

ข้อมูลบุคลำกร ข้าราชการใน
ส านักงาน
ผู้บริหารโรงเรียน/
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ/ครู
อัตราจ้าง
ธุรการโรงเรียน/พ่ี
เลี้ยงเด็กพิการ
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     1.8.2  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 3 จ าแนกตามกลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ  
ใังนี้ ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ) 
   -  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน   1 คน 
   -  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน   6 คน 
   -  กลุ่มนิเทศติใตามและประเมินผลฯ  จ านวน            15 คน 
   -  กลุ่มอ านวยการ    จ านวน             9 คน 
   -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จ านวน        6 คน 
   -  กลุ่มบริหารงานบุคคล   จ านวน            9 คน 
   -  กลุ่มนโยบายและแผน   จ านวน             6 คน 
   -  กลุ่มส่งเสริมการจัใการศึกษา   จ านวน   7 คน 
   -  หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน   1 คน 
   -  ลูกจ้างประจ า    จ านวน   5 คน 
   -  ลูกจ้างชั่วคราว    จ านวน    8 คน 
   -   เจ้าหน้าที่คุรสุภา    จ านวน   1       คน 

           รวม     84     คน  
 
     1.8.3 บุคลากรในสถานศึกษา 
   -  ผู้อ านวยการโรงเรียน    จ านวน          179 คน 
   -  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   จ านวน  14 คน 
   -  ข้าราชการครู    จ านวน        1,733 คน 
   -  พนักงานราชการ    จ านวน           109 คน 
   -  ครูอัตราจ้าง     จ านวน  79 คน 
   -  ธุรการโรงเรียน    จ านวน  85 คน 
   -  พ่ีเลี้ยงเใ็กพิการ    จ านวน  65 คน 
   -  ลูกจ้างประจ า    จ านวน  82 คน 
   -  ลูกจ้างชั่วคราว    จ านวน   89 คน 
           รวม 2,425    คน 
 

 1.9  จ านวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด  สพป. สกลนคร เขต 3  รวมทั้งสิ้น  32,366  คน 
   1.9.1 นักเรียนระใับก่อนประถมศึกษา   จ านวน    6,745  คน  คิใเป็น   20.84 % 
   1.9.2 นักเรียนระใับประถมศึกษา   จ านวน   21,725  คน  คิใเป็น  67.12 % 
   1.9.3 นักเรียนระใับมัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน    3,846  คน  คิใเป็น  11.88 %  
   1.9.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน        50  คน  คิใเป็น    0.16 % 
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แผนภูมิที่ 4  แสใงจ านวนนักเรียนในสังกัใ 
 
 
 
 

 1.11 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามขนาด ตามรายช้ันเรียน ดังตาราง1-3 

ตาราง 1  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2560 
ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 182 100 

จ าแนกตามประเภทที่เปิใสอน 
  

- ระใับประถมศึกษา 
- ระใับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระใับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

120 
61 
1 

65.93  % 
33.52  % 
0.55  % 

 

จ าแนกตามขนาใจ านวนนักเรียน 
- ขนาใที่ 1  (นร. 0 -120 คน) 
- ขนาใที่ 2  (นร. 121 -200 คน) 
- ขนาใที่ 3  (นร. 201 -300 คน) 
- ขนาใที่ 4  (นร. 301 - 499 คน) 
- ขนาใที่ 5  (นร. 500 -1,499 คน) 
- ขนาใที่ 6  (นร. 1,500 – 2,499 คน) 
- ขนาใที่ 7  (นร. > 2,500 คน) 

 
77 
48 
34 
18 
5 
- 
- 

 
42.31 
26.37 
18.68 
9.89 
2.75 

- 
- 

 
   

  จากตารางที่ 1  โรงเรียนสังกัใส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3          
มีจ านวน  182  โรงเรียน  เป็นโรงเรียนที่เปิใสอนระใับชั้นประถมศึกษามากท่ีสุใ คิใเป็นร้อยละ 65.93  
รองลงมาเป็นโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่เปิใสอนระใับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิใเป็นร้อยละ  33.52
และจ าแนกตามขนาใ พบว่า เป็นโรงเรียนขนาใที่ 1 (นักเรียน 0 – 120 คน) มีมากที่สุใ คิใเป็นร้อยละ  42.31 
รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาใที่ 2 – 5 ตามล าใับ 
 

20.84%

67.12%

11.88%
0.16% จ ำนวนนักเรียน

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตาราง  2  จ านวนนักเรียน  จ าแนกรายชั้น  เพศ  หอ้งเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนปีการศึกษา  2560 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน 
ร้อยละ ห้อง:

นักเรียน ชาย หญิง รวม 
 อนุบาล 1 83 80 163 14 0.50 1:12 

อนุบาล 2 1,728 1,592 3,320 196 10.26 1:17 

อนุบาล 3 1,653 1,609 3,262 193 10.08 1:17 

รวมก่อนประถมศึกษา 3,464 3,281 6,745 403 20.84 1:16 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,704 1,717 3,421 207 10.58 1:17 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,800 1,759 3,559 206 10.98 1:17 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,833 1,709 3,542 205 10.94 1:17 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,903 1,762 3,665 207 11.32 1:18 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,961 1,736 3,697 206 11.42 1:18 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1,972 1,869 3,841 206 11.87 1:18 

รวมประถมศึกษา 11,173 10,552 21,725 1,237 67.12 1:18 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 713 595 1,308 62 4.04 1:21 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 673 593 1,266 62 3.91 1:20 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 693 579 1,272 65 3.93 1:20 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,079 1,7667 3,846 189 11.88 1:20 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 7 18 1 0.06 1:18 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1 0.03 1:8 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 15 24 1 0.08 1:24 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 25 50 3 0.16 1:17 

รวมทั้งสิ้น 16,741 15,625 32,366 1,832 100 1:18 

ร้อยละ 51.72 48.28     
 

  จากตารางที่ 2  จ านวนนักเรียนทั้งหมใปีการศึกษา 2560  มีจ านวนรวม  32,366  คนจ าแนกเป็น
นักเรียนชาย 16,741 คน คิใเป็นร้อยละ 51.72 นักเรียนหญิงจ านวน 15,625 คิใเป็นร้อยละ 48.28 
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  เมื่อพิจารณาตามระใับการศึกษาพบว่า นักเรียนระใับประถมศึกษามีจ านวนมากที่สุใคิใเป็น          
ร้อยละ 67.12 ส าหรับจ านวนห้องเรียนพบว่าระใับประถมศึกษามีมากท่ีสุใ ส่วนจ านวนห้องเรียนต่อนักเรียน
พบว่านักเรียนระใับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุใคือ 1:20 
 
ตาราง 3  จ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาด ครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนปีการศึกษา 2560 
 

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน 
ครู:
นักเรียน 

ห้อง:
นักเรียน 

ขนาดที่ 1 (นร. 0 - 120 คน) 77 6,119 448 617 1:14 1:10 
     -  นักเรียน  1 – 20  คน 1 18 3 5 1:6 1:4 
     -  นักเรียน  21 - 40  คน 4 123 15 25 1:8 1:5 
     -  นักเรียน  41 - 60  คน 15 799 67 121 1:12 1:7 
     -  นักเรียน  61 - 80  คน 15 1,044 78 125 1:13 1:8 
     -  นักเรียน  81 – 100  คน 23 2,053 136 182 1:15 1:11 
     -  นักเรียน  101 – 120  คน 19 2,082 149 159 1:14 1:13 
ขนาดที่ 2 (นร. 121 - 200  คน) 52 8,089 537 472 1:15 1:17 
ขนาดที่ 3 (นร. 201 - 300  คน) 33 7,603 476 360 1:16 1:21 
ขนาดที่ 4 (นร. 301 - 499  คน) 15 5,551 271 226 1:20 1:25 
ขนาดที่ 5 (นร. 500 - 1,499  คน) 5 5,004 198 157 1:25 1:32 
ขนาดที่ 6 (นร. 1,500 - 2,499  คน) - - - - - - 
ขนาดที่ 7 (นร. > 2,500  คน) - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 182 32,366 1,930 1,832 1;17 1;18 

 
    จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาข้อมูลโรงเรียนจ าแนกตามขนาใโรงเรียน 7 ขนาใ พบว่าจ านวนโรงเรียน
ขนาใที่ ๑ (นักเรียน 0 – 120 คน)  มีจ านวนมากที่สุใ รองลงมาคือโรงเรียนขนาใที่  2, 3, 4 และ 5 ตามล าใับ 
               เมื่อพิจารณาข้อมูลใ้านจ านวนนักเรียนพบว่าโรงเรียนขนาใที่ 2  มีนักเรียนมากที่สุใ รองลงมาคือ
ขนาใที่ 3 ขนาใที่ 1 ขนาใที่ 4 และขนาใที ่ 5  ตามล าใับ 
               เมื่อพิจารณาข้อมูลครูต่อนักเรียนพบว่า โรงเรียนขนาใที่ 5  มีอัตราครูต่อนักเรียนมากที่สุใ (1:25)  
รองลงมาคือขนาใที่ 4 (1:20) ขนาใที่  3 (1:16) ขนาใที่ 2 (1:15) และขนาใที่ 1 (1:10)ตามล าใับ  ส่วนนักเรียน
ต่อห้องเรียนพบว่าขนาใที่ 5  มีอัตรานักเรียนต่อห้องมากท่ีสุใ (1:32)รองลงมาคือขนาใที่ 4  (1:25)  ขนาใที่ 3  
(1:21) ขนาใที่ 2  (1:17) และขนาใที่ 1  (1:10) ตามล าใับ 
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ส่วนที่   2 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
ระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2560-2579)  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2560 – 2579  กำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ               
และของโลก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์ และนโยบำย ดังนี้  
วิสัยทัศน์  
            กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย  
พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  12  ตำมหลักสูตรและ 
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้าหมาย  
 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำน
ของควำมเป็นไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดเป้ำหมำย ดังนี้  
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำม
วัย มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และ เสมอภำค  
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระดับ
มำตรฐำนสำกล  
 5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจและ ควำมรับผิดชอบ               
สู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม   
ตำมบริบทของพ้ืนที่  
 7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
ยุทธศาสตร์  

1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง  
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
5. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  
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นโยบาย  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยในกำรด ำเนินงำน 6 ด้ำน ดังนี้  

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  
 1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
 1.1  น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ 
“ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน  
  1.2  ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธ ีต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  1.3  เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถำบันชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์                       
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง  
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  
  2.1  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
 2.2  เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และ              
ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ  
 3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่  

3.1  เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
3.2  เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
3.3  เขตสำมเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
3.4  เขตพ้ืนที่ชำยแดน  
3.5  เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 

นโยบายที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ                       
                 ในการแข่งขัน  
 1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและประเมินผล
ที่เหมำะสม  
 1.1  ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และน ำหลักสูตร
ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
 1.2  ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมม่ันใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่ค้ำ 
และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ  
 1.3  พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ  
 2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้  
 2.1  พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์  จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
 2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้้ตำมช่วงวัย  
 2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน  
 2.4  ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)  
เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน  
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 2.5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  
 2.6  ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  
 2.7  สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวย                
ควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้                  
ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ  
 2.8  ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual Education) , 
หลักสูตรระยะสั้น  
 2.9  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และ           
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม  
 2.10  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
 3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 3.1  ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for International 
Student  Assessment)  
 3.2  ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 
 3.3  ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด และกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
 4.1  ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 4.2  ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดยเน้น                   
ให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน  

นโยบายที ่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่หลำกหลำย 
เช่น  
 1.1  TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors)  
 1.2  ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
 1.3  กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ  
 2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 2.1  กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ  
 2.2  กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน  

นโยบายที ่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
 1. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
 1.1  ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง              
มีคุณภำพและเสมอภำค  
 1.2  สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
 
 
  



 13 
 2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
 2.1  ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ที่ไม่อยู่ 
ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น  
 2.2  ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่ำงทั่วถึง เช่น           
กำรพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information technology : 
DLIT) , กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
นโยบายที่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต  
 1.1  ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต  
 1.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 1.3  ร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 1.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
 1.1  พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
 1.2  พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 1.3  พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้  
 1.4  สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่  เช่น  โรงเรียน                  
ที่ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU), โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียน
กีฬำ, โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ  
 1.5  ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง  
 1.6  ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำ 
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์  
 2.  สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม  
 2.1  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area-base Management), 
รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น  
 2.2  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  
 2.3  สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ  
 2.4  ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน  
 3.  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
 3.1  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม
ตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน  
 3.2  ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำร                    
ที่หลำกหลำย 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรขับเคล่ือนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 6 ด้ำน ดังนี้ 

 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 1. ส่งเสริมความม่ันคงของสถานบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและ
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” 
มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร 
“ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
อย่ำงยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี 
สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น           
ในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์            
ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ปลูกฝังและเสริมสร้ำง
วิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำนบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำน
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และ 
ควำมเป็นพลเมือง 

 
2.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 
 

2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมใน
รูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และควำมรุนแรงในรูปแบบ
ต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
 

 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสำมเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพ้ืนที่ชำยแดน เขตเศรษฐกิจ 

6. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละ
ประเภทมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของ
พ้ืนที่ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำน ำหลักสูตรระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                   
ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้สอดคล้อง
กับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

2. ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียน
อย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ  
4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

3. พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำม
ศักยภำพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดและ
ประเมินผล ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 

 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ                
ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ              
มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญำ และพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้  
ตำมช่วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ กำรอ่ำน กำรเขียน 
ผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 8. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริม           
รักกำรอ่ำน 

2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิด วิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และ
คิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบคะแนน
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ  (NT) ด้ำนภำษำ            
ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป                
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ชั้นมธัยมศึกษำปีที่  3             
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนน O-Net ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสำระมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะกำรคิด วิเครำะห์            

คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์จำกกำรเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  (Active Learning) 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สอดคล้อง            
กับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำ   
     ศำสตร ์

13. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำปลูกฝังทักษะ
กระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ ให้กับ
นักเรียน 

2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ี
หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภำยในสถำนศึกษำในกำจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ผลิต จัดหำและใช้สื่อ
กำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 

2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำ
สำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual Education)หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรทักษะอำชีพ
อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม) 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ) ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็ม           
ตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 

 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร 
PISA  (Programme for International Student 
Assessment)  

18. คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำม
โครงกำร PISA  (Programme for International 
Student Assessment)  สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ                    
ในด้ำนต่ำง ๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 

3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น 
สะเต็มศึกษำ (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนำ
กระบวนกำรคิด และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM Education) มีนวัตกรรม
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 
4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

21 ร้อยละ  80  ของหน่วยงำนทุกระดับมีผลงำนวิจัย
และน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 

4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               
มีวิจัยในชั้นเรียนและน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดประเมินผล 

 

นโยบายที ่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัด           
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพท้ังระบบเชื่อมโยงกับกำรเลื่อน                
วิทยฐำนะในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น TEPE Online 
(Teachers and Educational Personnels 
Enhancement Based on Mission and Functional 
Areas as Majors) ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) กำรเรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               
เข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ          
กำรสื่อสำรทีทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบ 
ที่หลำกหลำย 

  
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1  พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ  
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนด                   
กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง    
กำรประเมินและกำรพัฒนำ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 

3. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
มีแผนอัตรำก ำลังในกำรสรรหำ และบรรจุแต่งตั้ง                  
ตรงควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
4. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                  
มีระบบกำรประเมินและกำรพัฒนำครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                   
มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริมประชำกำรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำส                 
ในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ             
และเสมอภำค 

1. ร้อยละ 100 ของประชำกำรวัยเรียนภำคบังคับ             
ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 
2. ร้อยละ 90 ของประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ          
ขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 

1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน 
และสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพในระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม        
ศักยภำพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม            
ศักยภำพในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 

 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์ 
เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่       
เลขประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะ เต็มตำมศักยภำพ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology : DLIT) กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (Distance LearningTelevision : DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน                    
กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1  ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม          
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม             
มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน ำแนวคิดตำม                   
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ              
ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดี             
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ                        
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำย             
ควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 1 
เครือข่ำยขึ้นไป 

 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1  พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ             
กำรก ำกับติดตำมตรวจสอบและประเมินผล เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสทิธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทกุระดับใช้จ่ำยงบประมำณ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสทิธิภำพ มีกำรก ำกับ ตดิตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยดึหลักธรรมำภิบำล 

1.2  พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนคำ่ใช้จำ่ยเพื่อ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทกุระดับจัดท ำแผนกำรใชจ้่ำย
งบประมำณสอดคล้องแนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร
สนับสนนุค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนบุำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1.3  พัฒนำระบบเทคโนโลยดีิจทิัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ                     
ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทกุระดับได้รับกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 

1.4  สร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำม
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนทีป่ระสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ 
(ICU), โรงเรียนประชำรัฐ(ดีใกลบ้้ำน), โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ,โรงเรียนมำตรฐำนสำกลฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละ
ประเภทมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบรบิทของพื้นที่ 

1.5  ส่งเสริมระบบประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ                     
ให้เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่มีประสิทธผิล 

1.6   ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ                  
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำและองค์คณะบุคคล            
ที่มีผลงำนเชงิประจักษ ์

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทกุระดับมีกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคลและบุคลำกรที่มีผลงำน
เชิงประจักษ ์
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐำน (Area-base Management), รูปแบบกำรบริหำร
แบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERS” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็ง 

2.2  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 

2. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแผนบูรณำกำร
จัดกำรศึกษำ 

2.3  สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
รูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำร         
จัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต 
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำย             
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงน้อย 1  เครือข่ำยข้ึนไป 
 

2.4  ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100  ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรสร้ำง             
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม               
ด้วยพลังประชำรัฐ 

 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สำธำรณชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก          
ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจน              
กำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100  ของหน่วยงำนทุกระดับส่งเสริม 
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสำธำรณชน           
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใน สร้ำงควำมตระหนักในกำร          
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำร            
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือก
ผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรประสำน
ข้อมูลกับสถำบัน หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในกำร
คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
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ส่วนที่   3 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3 

วิสัยทัศน์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3   เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพในกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ   คุณภำพผู้เรียนอยู่ในอันดับ  หนึ่ง ใน สิบ  
ของประเทศ พร้อมก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย  ภำยในปี 2563 

พันธกิจ 
      พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำง                    
มีคุณภำพโดยเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมสำมำรถ                
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และพัฒนำสู่มำตรฐำนสำกลด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมตำม             
หลักธรรมำภิบำล 

เป้าหมาย 
 ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม              
ตำมวัย และมีคุณภำพ 
 ๒. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค 
 ๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 ๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 ๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร  มีเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำร บริหำรแบบมี ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจและ ควำมรับผิดชอบ               
สู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
 ๖. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม   
ตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 ๗. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ 
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง  
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
5. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 
 

กลยุทธ์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวช้ีวัด กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

ปี งปม. พ.ศ. 2560 เป้าหมาย 
ปี 2561 เป้าหมาย ผลปฏิบัติ 

 
 
 
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
เพื่อความม่ันคง  

 
1. เสริมสร้างความม่ันคง 
ของสถาบันหลัก และ    
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง              
เป็นประมุข  

1. ร้อยละของสถำนศึกษำนำ”ศำสตร์พระรำชำ”มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
อย่ำงยั่งยืน  
 

 
นิเทศ 

 

 
100 

 
100 

 
100 

2. ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษตัริย์ ผ่ำนหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ประวตัิศำสตร์ และควำม 
เป็นพลเมือง  
 

 
นิเทศ 

 

 
100 

 
100 

 
100 

 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  
 

1. 3. ร้อยละของนักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  

2.  

 
ส่งเสริม 

 

 
100 

 
90 

 
100 

4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด            
ในสถำนศึกษำ  
 

 
ส่งเสริม 

 

 
100 

 
90 

 
100 
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  2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทาง 

 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

ปี งปม. พ.ศ. 2560 เป้าหมาย 
ปี 2561 เป้าหมาย ผลปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริม        
การจัดการศึกษา 
เพื่อสร้างขีด
ความสามารถ  
ในการแข่งขัน  

1.  เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ใน การพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม  

1.  ร้อยละของสถำนศึกษำปรับปรุงหลักสตูรสถำนศึกษำสอดคล้องกับมำตรฐำน            
กำรเรยีนรู ้ตัวช้ีวัดเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 
นิเทศ 

 

 
100 

 
100 

 
100 

2. ร้อยละของนักเรียนผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร  

นิเทศ 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
2.  พัฒนาคุณภาพกระบวน 
การเรียนรู้  
 
 

3. 3. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนำกำรที่สมวยั นิเทศ 100 100 00 
4. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย  
    -  ช้ัน ป. 1 อ่ำนออกเขียนได ้ 
    -  ช้ัน ป. 2-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 

 
นิเทศ 

 

 
100 

 
100 

 
100 

5. คะแนนเฉลี่ยร้อยละนักเรยีนช้ัน ป.3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ
ผู้เรยีนระดับชำต(ิNation Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของปีกำรศึกษำ           
ที่ผ่ำนมำ  

 
นิเทศ 

 
3 3 3 

6.  ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ป. 6  ช้ัน  ม.3  และ  ม. 6  ที่มีคะแนนกำรทดสอบ            
ทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O – NET)  ตั้งแต่ร้อยละ  50  ขึ้นไปเพิ่มขึ้น           
จำกปีกำรศึกษำท่ีผำ่นมำ  

 
นิเทศ 

 

 
50 

 
30 

 
50 

7.  ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถนะส ำคญัตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
สอดคล้องกับทักษะกำรเรยีนรู้ในศตวรรษที ่ 21  

นิเทศ 100 100 100 

8.   ร้อยละของผู้เรยีนที่มีควำมตอ้งกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และ                 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ              
ด้วยรูปแบบท่ีเหมำะสม  

 
นิเทศ 

 

 
100 

 
100 

 
100 

3. สร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

9.  ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้น  ม. ต้น  ได้รบักำรเตรียม            
ควำมพร้อมในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร  PISA  

นิเทศ 100 100 100 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท า
วิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการการศึกษา  

10.  ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิจัยในช้ันเรียนและน ำผลกำรวิจัย   
ไปใช้พัฒนำหลักสตูร กระบวนกำรวัดและประเมินผล  นิเทศ 100 100 100 
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  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทาง 

 
ตัวช้ีวัด กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

ปี งปม. พ.ศ. 2560 เป้าหมาย 
ปี 2561 เป้าหมาย ผลปฏิบัติ 

 
 
 
3. เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากรสู่มือ
อาชีพ  
 

1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้
สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย  

  

 

 
1. จ ำนวนครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  
 

 
 

บุคคล 
 

   
 

100 

2. พัฒนาระบบการบริหาร         
งานบุคคลให้มีประสิทธภิาพ 
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน                
ที่เกี่ยวข้อง  
 

 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  3                                           
มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ  
 

 
 

บุคคล 

   
 
มี 

 
  4.  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทาง 

 
ตัวช้ีวัด กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

ปี งปม. พ.ศ. 2560 เป้าหมาย 
ปี 2561 เป้าหมาย ผลปฏิบัติ 

 
4.  เพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการ
จัดการ ศึกษา
อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม  
 

 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 

1. ร้อยละของประชำกรวัยเรยีน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค  ส่งเสริม   100 
2. อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลดลง ส่งเสริม 0.10 0.12 0.02 
3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ระบบส่งเสรมิควำม
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภมูิคุ้มกันทำงสังคมที่เข้มแข็ง ส่งเสริม 100 100 100 

 

2. ลดความเหลื่อมล้า  
ทางการศึกษา  

 

4. ร้อยละของนักเรียนไดร้ับกำรสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจดักำรศึกษำ           
อย่ำงทั่วถึง  

แผน/นิเทศ 100 100 100 

5. ร้อยละของเด็กพิกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำ            
เฉพำะรำยบุคคล  

นิเทศ    
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5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

กลยุทธ์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวช้ีวัด กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

ปี งปม. พ.ศ. 2560 เป้าหมาย 
ปี 2561 เป้าหมาย ผลปฏิบัติ 

5. ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต             
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต  
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมจีิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม 100 80 100 
 
2. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีน ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต ์
ใช้ในสถำนศึกษำ  

นิเทศ 100 100 100 

 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทาง 

 
ตัวช้ีวัด กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

ปี งปม. พ.ศ. 2560 เป้าหมาย 
ปี 2561 เป้าหมาย ผลปฏิบัติ 

 
 
6. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และ
ส่งเสริมการ มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา  

 
 
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้
มีประสิทธิภำพ  
 

1.  ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  3  มีผลกำรประเมิน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริำชกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

อ ำนวยกำร/
ทุกกลุ่ม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  3  มีผลกำรตดิตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน แผน/ทุกกลุ่ม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
3. ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบประกันคณุภำพภำยในท่ีเข้มแข็งพร้อมรับกำร
ประเมินภำยนอก  นิเทศ 100 100 100 

 
2. สร้ำงควำมเขม้แข็งในกำร
บริหำรจดักำรแบบมีส่วนร่วม  
 

4. จ ำนวนเครือข่ำยสถำนศึกษำ มสี่วนร่วมพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ  อ ำนวยกำร ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง 
5. จ ำนวนศูนย์พัฒนำวิชำกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  นิเทศ ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง 
6. จ ำนวนเครือข่ำยวิชำชีพ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ บุคคล ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง 

3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

7. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้้ปกครอง ชุมชน สงัคม ฯลฯ  
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน  ส่งเสริม 100 100 100 
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การวิเคราะห์ SWOT 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment : C-PEST) 
 

ปัจจัย  ด้านโอกาส (O)  ด้านอุปสรรค (T)  
 
 
 
 

 C: ด้าน
พฤติกรรม 

ของผู้รับบริการ  
 

1. ประชากรมีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งท าให้ไม่มีปัญหา                
กับการเรียนของบุตรหลาน  
2. ประชากรยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม ท าให้ชุมชนมีความสงบไม่มปีัญหาต่อการ             
จัดการศึกษา  
3. ประชากรวัยเรียนได้รบับริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อย่างทั่วถึง เพราะมีสถานศึกษากระจายอยู่ทุกพื้นที่  
4. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา และสถานศึกษา
อย่างครบถ้วนและเปิดเผย หลายช่องทาง  

1. ประชากรที่มีอาชพีรับจ้างเคลื่อนย้าย 
ที่ท างาน ส่งผลต่อการเรียนของบุตรหลาน  
2. ประชากรให้ความส าคัญต่อการศึกษาน้อย  
3. ประชากรมีคุณธรรม/จริยธรรมเสื่อมลง 
และมีค่านยิมผิด ๆ เช่น บริโภคนิยม สื่อลามก  
อบายมุข ฯลฯ  
4. ชุมชนรอบโรงเรียนมีแหล่งอบายมุขส่งผล 
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
5. ผู้ปกครองมีค่านยิมส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนยอดนิยมนอก  
พื้นที ่ 

 
 
 
 
 

P: ด้านการเมือง
และกฎหมาย  

 

1. มีการก าหนด ปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบ เก่ียวกับ
การศึกษาให้มีผลในเชิงปฏิบัติมากข้ึน  
2. นโยบายกระจายอ านาจให้ อปท. มีผลต่อการสนับสนนุ
การจัดการศึกษา  
3. กฎหมายเอ้ือให้องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ          
จัดการศึกษา สามารถปฏิบัติภารกิจในการ สนับสนนุ          
การพัฒนาการศึกษาได้มาก  
4. นโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2  
พ.ศ. 2552-2561 มีผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ 
ทางการศึกษา  

1. กฎหมายทางการศึกษาและ กฎหมาย               
ที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน บางฉบับ             
ขาดสภาพการบังคับอยา่งจริงจงั  
2. การก าหนดกฎกระทรวง ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ประกาศ แนวปฏบิตัิประกอบ
กฎหมายการศึกษายังมีความลา่ช้า  
3. นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย
และขาดความต่อเนื่องเป็นปัญหาในการปฏบิัติ  
4. การเปลี่ยนแปลงคณะผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อการให้การ
สนับสนนุทางการศึกษา  

 
 
 

E: ด้านเศรษฐกิจ  
 

1. ประชากรส่วนหนึ่ง มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเสน้ความ
ยากจนมาตรฐาน เป็นผลดีต่อการเรียนของบุตรหลาน  
2. ประชากรมีอัตราการว่างงานน้อย  
3. การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงและการเพิ่มรายได ้จะมีส่วนชว่ยให้  
เศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น  

1. ประชากรมีค่านยิมใช้จ่ายเงินเกินรายได้         
ท าให้ไม่มีเงินออมและก่อให้เกิดหนี้สิน  
2. ประชากรว่างงานแอบแฝง หรือภาวการณ์
ท างานไม่เต็มเวลาและไม่มีการพัฒนาฝีมือ
แรงงานท าให้รายไดน้้อยกว่าที่ควรจะเป็น  
3. รายได้ของประชากรขึ้นอยู่กับราคาขึ้นลง
ของพืชผลทางการเกษตร เช่น ราคายาง ปาล์ม
ตกต่ ามีผลกระทบท าให้รายได้ครัวเรือนลดลง  
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ปัจจัย  ด้านโอกาส (O)  ด้านอุปสรรค (T)  
 
 
 
 
 

S: ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  

 

1. มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญา  
ท้องถิ่น และสถานประกอบการ ที่หลากหลายเอ้ือ  
ต่อการจัดการศึกษา  
2. ภูมิประเทศ ท าเล ที่ตั้ง สภาพพื้นที ่ภูมิอากาศ  
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต มีความหลากหลาย และ  
มีศักยภาพเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษา  
3. การคมนาคมคล่องตวั การสื่อสารสะดวก  
4. ศาสนามสี่วนช่วยในการจัดการศึกษา  
5. การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน และประชาชนในการจัดการศึกษา  
เพิ่มข้ึน  

1. สถาบันครอบครัว ชุมชน ผู้ประกอบการ
และองค์กรต่าง ๆ มีองค์ความรู้และความ
รับผิดชอบในการดูแลเด็กและเยาวชนน้อย  
2. สภาพปัญหาครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
โดยเฉพาะ ครอบครัวแตกแยก ส่งผลต่อเด็ก 
เยาวชนและการจัดการศึกษา  
3. สภาพบริบทสังคม ชุมชน ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการจัดการศึกษา  
4. ครอบครัว และชุมชนมีความเสี่ยงเร่ือง
พฤติกรรม ทางเพศทีไ่ม่เหมาะสม สิ่งเสพติด 
อบายมุข อุบัติเหตุ อุบัติภัยมากขึ้น  
5. ประชากรมีหลายเชื้อชาต ิส่งผลต่อการ 
จัดการศึกษา  

 
 
 
 
 

T: ด้าน 
เทคโนโลยี  

 

1. มีการบริการทางเทคโนโลย ีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
2. ยุทธศาสตร์ทุกระดับเนน้ดา้นเทคโนโลยี  
3. สถาบันทางการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ มีความ  
พร้อม เห็นความส าคัญและให้การสนบัสนนุให้น า 
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศกึษา  

1. เทคโนโลยี และนวัตกรรมพฒันาอยา่ง
รวดเร็ว ท าให้ประชากรปรับตัวไม่ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลง  
2. งบประมาณสนบัสนุนในการจัดหาหรือ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ ์ให้ทันสมัยไม่เพียงพอ  
3. ประชากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ           
ใช้ และบ ารุงรักษาเทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
4. การบริการด้านสื่อและเทคโนโลยียงัด้อย
คุณภาพ  
5. ความพร้อมในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีให้ทั่วถึง ยังขาดประสิทธิภาพ  
6. ขาดการดูแลควบคุมการใช้สือ่เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค ์และจริงจัง ส่งผลให้มีการ            
ใช้เทคโนโลย ีด้านลบอย่างกวา้งขวาง และ
ควบคุมไม่ได ้เช่น  เกม  สื่อลามก  สังคม
ออนไลน ์ 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายภายใน (Internal Environment : 7 S) 

ปัจจัย  จุดแข็ง (S)  จุดอ่อน (w)  
 
 
 
 

S1: Structure           
ด้านโครงสร้าง  

 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา มีความชัดเจน เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน  
2. มีเครือข่ายสถานศึกษา/ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  
3. สถานศึกษาเปน็นิตบิุคคล รองรับการกระจายอ านาจ 
ท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน  
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก าหนดบทบาทอ านาจ
หน้าที่มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน  

1. การติดต่อประสานงานระหวา่งส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา ยังไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายและเวลาที่ก าหนด  
2. สถานศึกษามีข้อจ ากัด ยังไมม่ีความพร้อม
และความเข้มแข็งในการปฏิบตังิานรองรับ          
การกระจายอ านาจและนิตบิุคคล  
3. เครือข่ายสถานศึกษา/ศูนย์พฒันาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ เนื่องจากยังไมไ่ด้รับการสนบัสนนุ
เท่าที่ควร  

 
 
 

S2: Strategy 
ด้านยุทธศาสตร์/ 

กลยุทธ์  
 

1. สพป. สน. เขต 3  มีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดเน้น 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความส าเร็จ ที่ชัดเจน และมีความ
สอดคล้องกันทุกระดับ  
2. สพป. สน. เขต 3  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                
ที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเปา้ประสงค์ และบริบท  
ของส านักงาน รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา                   
มีการจัดทาแผนปฏบิัติการและใช้เป็นเครื่องมือ                       
ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. สพป. สน. เขต 3 ต้องปรับแผน/โครงการ/  
กิจกรรม และงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจาก  
โครงการซ้ าซ้อนกับ สพฐ.  
2. สพป. สน.  เขต 3  ด าเนินการนากลยทุธ์          
ไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มและระดับบุคคล 
ยังไม่มีประสิทธิภาพ  
3. สถานศึกษา น าแผนปฏบิัติการไปสู่การ
ปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพ  
4. การมอบนโยบายให้สถานศึกษาไปปฏบิัต ิ 
บางเร่ืองยังต้องมีการก ากับ ติดตาม เร่งรัด  

 
 
 
 
 

S3: Systems  
ด้านระบบ ใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหบ้ริการสถานศึกษาบุคลากร 
และประชาชนได้ทั่วถึงรวดเร็วตรงตามความต้องการ  
2. ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคบัทุกกลุ่ม ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง  
3. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ตามเกณฑม์าตรฐาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น  
5. สถานศึกษาให้บริการชุมชนไดห้ลากหลาย และ  
สอดคล้องกับความต้องการ  
6. สพป. สน.  เขต 3  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที ่ 
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ  
7. การบริหารงบประมาณเกดิผลผลิต/ผลลัพธ์ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  
8. การใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส คุ้มค่า สามารถ
ตรวจสอบได ้ 
9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัด
การศึกษาท่ีเป็นระบบ  
10. สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีการ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมในรปูแบบองค์คณะบุคคล  

1. สถานศึกษายังไมม่ีความพร้อมในการจัดการ  
ศึกษานอกระบบ และการจดัการศึกษาตาม  
อัธยาศัย เพื่อการส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. สถานศึกษายังไมส่ามารถบริหารจัดการ  
หลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความ  
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  
4. สถานศึกษามีระบบ ICT ที่ไม่มปีระสิทธิภาพ  
เท่าที่ควร  
5. สถานศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ  
ระบบการเงิน บัญช ีและพสัดุที่ตอ้งได้รับการ  
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
6. สพป. สน. เขต 3  ขาดระบบการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลทีเ่ข้มแข็ง  
7. การประสานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ร่วมกันยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  
8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา    
มีระบบข้อมลูสารสนเทศ ที่ต้องใช้ในการบริหาร 
จัดการ การวางแผนและการตัดสนิใจไม่เป็น 
ปัจจุบัน ไม่ครอบคลมุ และไม่ทันเวลา  
9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
มีการวิจัยเพื่อพัฒนางานน้อยมาก  
10. การเบิกจา่ยเงินกระจุกตัวช่วงปลายป ี 
งบประมาณ  
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ปัจจัย  จุดแข็ง (S)  จุดอ่อน (w)  
 

S4: Style  
ด้านแบบแผน  
หรือพฤติกรรม  
ในการบริหาร  

จัดการ  

1. ผู้บริหาร บริหารจัดการองค์กร มีประสทิธิภาพ  
ได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบคุณธรรมความมีภาวะผูน้ า  
2. ผู้บริหาร บริหารจัดการองค์กร โดยการมอบอ านาจ         
ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพ ปฏิบตัิงานอยา่งเต็ม
ความสามารถ  
3. ผู้บริหาร ได้ใช้รูปแบบบริหารจัดการที่เหมาะสม  
ในการบริหารงาน บริหารจัดการองค์กรมี ประสิทธิภาพ  

1. ผู้บริหาร บริหารจัดการองค์กรไม่เต็ม
ศักยภาพ  
2. ผู้บริหาร บริหารงานแบบไมมุ่่งผลสัมฤทธิ์  
เท่าที่ควร  
3. ผู้บริหาร ไม่ให้ความส าคัญกบัองค์คณะ
บุคคล และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

 
 
 
 

S5: Staff  
ด้านบุคลากร 
ในหน่วยงาน  

 

1. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสงักัด         
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 99  
2. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ในสังกัด           
มีความตระหนัก และจิตส านึกในการปฏิบัตงิานร่วมกัน
ด้วยความเสียสละ และรับผิดชอบสูง  
3. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มศักยภาพ มีประสทิธิภาพ              
ได้มาตรฐาน  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีไม่ครบทุกแห่ง  
2. ครูยังขาดจิตส านึกของความเป็นครู  
3. ครูยังไม่ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน              
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ โดยเฉพาะความ
ตระหนักในการใช ้ICT เพื่อการเรียนการสอน  
4. ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอก วิชาโท และความ  
ถนัดของตนเอง  
5. ครูต้องปฏิบัติภารกิจอ่ืน นอกเหนือจากการ  
เรียนการสอนมาก  
6. เจ้าหน้าที่ธุรการมีไม่ครบทุกโรงเรียน  
7. ครูมีพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน ์ท าให้มีผล  
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  
8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคม 
ASEAN  และสู่มาตรฐานสากล  

 
 
 
 
 

S6: Skills ด้าน
ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ  

 

1. นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ
เพิ่มข้ึน  
2. นักเรียนมีคุณธรรม/จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  
3. ครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ในสังกัด 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถและศักยภาพ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่สูงขึ้นอย่างหลากหลาย  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิา
หลักอยู่ในระดับปรับปรุง โดยเฉพาะวชิาภาษา  
อังกฤษ และคณิตศาสตร ์ 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
3. นักเรียนมีปัญหาอา่นไม่ออก และเขียนไมไ่ด ้ 
4. นักเรียนไม่มนีิสัยรักการอ่าน และการ
แสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง  
5. นักเรียนมีปัญหาในการใช้เทคโนโลยี           
อย่างสร้างสรรค์  
6. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
และ นักเรียน มีปัญหาในการใชภ้าษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร  
7. ครูขาดทักษะในการใช ้ ICT เพื่อการเรียน
การสอน  
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ปัจจัย  จุดแข็ง (S)  จุดอ่อน (w)  
S7: Shared 

Values  
ด้านค่านิยม
ร่วมกันของ
สมาชิกใน
หน่วยงาน  

1. บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต  3  ยึดค่านิยมองค์กรในการทางาน  “SMART”  
2. บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สกลนคร  เขต 3  มีวัฒนธรรมในการท างานเป็นทีม  
และมีจิตสาธารณะ  

1. บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สกลนคร  เขต 3  ขาดการมีจิตบริการแก่
ผู้รับบริการ  
2. บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สกลนคร  เขต 3  ยังถือปฏิบัติงานเฉพาะงาน
ประจ าตามความรบัผิดชอบ ขาดความ
ตระหนักและ การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์ 
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92,000

r-------------------------------------I----------~-----------

- ~\ilJ'W1Ufllmm~1'W7~UU_v€l1l~6'{17?1'Wb'Vll"1b~€lf117U~'VI17bb~::;~\ilJ'W1f'1rum~f117~mI117'lb~tJ'W'" ,
1'W~.:Jn~

71,000

I---+---------------------------~--------------- --~--~-------------+--------------

150,000
~-------- -~ ---

- f117~~\9l1i,JU7::;bn'W~mb~::;71tJ'l1'W~~f117~~f117~n~1~1'W7::;UUe-MES 90,000
- f117fl1nU ~~\9l1i,Jf11~~1bU'W.:J1'W1~bu'WtU\9l~i,J'W1tJU1~~~-~~~-~~~~-~::;-n-7--7--i,J---n-17-n-1-7-~n-~-1~~~'W---1----------1--

~-

Jt
1---+~_'W~3i"__1_'W >__--~-------- --1---

100,000

3,380,000
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'VI

100,000

100,000

50,000

200,000

200,000

150,000

50,000

150,000

200,000

100,000

270,000

150,000 'W1t.J'\JltJbb~:;bbt:-J'W

140,000 'W1t.J'\JltJbb~nbt:-J'W

260,000 'W1t.J'\JltJbb~:;bbt:-J'W

2,320,000



m~'U1'Uf11'J'lh~'WlI'11?f(9]~LLG'l~

f111lJ LiJ'U~mlj eJ.:I

12 'lh~f11'J

2. fn'JG1.:1L?f1lJm~'U1'Uf11'JL~tJ'U~
'II

UG'l~~l'UtJlJei''U~.:I'lh~?f.:lri 12 tlserns

2. 11m~tJ'U1~1'Uf11 'JG1.:1L?f1lJm~'U1'Uf11 'JL~tJ'U~m~'U1'Uf11'J
'II

'lh~'Wl i'l1?f(9]~LLG'l~ f111lJ LiJ'U~G'lLljeJ.:I

3. 11m~tJ'U1~1'Uf11'J~VlJ'U1 L?f1lJ?f~1.:1V(m~~:g1(9]

L;J{lflWI11'W•

12 'lh~f11'J

2. 11nL~tJ'Uljm~'U1'Urn'JL~tJ'U~m~'U1'Uf11'J'lh~'Wli'l1?f(9]~
'II

LLG'l~f111lJLiJ'U~mljeJ.:I

3. 11m~tJ'UljV(n~~:g1(9]

'lb~'Wli'l1?f(9]~LLG'l~ f111lJ LiJ'U~G'lLljeJ.:I

3. 11m~tJ'Ul~1'Uf11'J~VlJ'U1LG11lJG1~1.:1V(n~~:g1(9]

100,000

100,000

50,000
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~.:Ju;(illm'a~~m'aAn~1LvJml~1.:J

.u~fl1111!;11111'<it:11'IJm'au'ti.:J,r'IJ

,j'm~tJ'ULLG'l~f1ru~f1'<iV1nfl'Ul~i\-rrl~111n<ilm'<i:IJvh'l'l eni1 l"II'l1':i':i,\,}~ 21 LLG'l~·l.h~LV1l"11V1tJ4.0" ,
ci'l L?l1:IJfI'<i1'Um':i€l€l nu uurns L~tJ'U~G11V11'U~\~8'U1'Ul"II'l1':i':i,\,}~ 2. f1':i?ll:IJl '<it:1€l€lnu'U'Um':i~1'I m':iL~tJ'U~~L ~tJ'U1'U'<i~(i)''U'u~:lJi' tJ

'\l '\J 'IJ '\J 'U '\J 41

t:JG'lL~€ltJm~(i)''Ut.JG'l~:IJ!lV1~V11'lm':iL~tJ'U m ':ici'l L?l1:IJm':i~(9lJ'Ul#( ntJJl1~~ L~tJ'Ucifl11:IJLU'UL~l"I LLG'l~
°1 'u "

3. m':i~(9lJ'Ul ~ L~tJ'U':i~(i)''U'U~:lJi'8 m ':i~(9lJ'UlLLG'l~ci'lL?l1:IJf111:IJLU'UL~l"IV11'l~l'U.fll,\,}l" ~

200,000

200,000

150,000

50,000

150,000

200,000
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'VI

'VIl'1fl11Pif1'l~1

2.fmmm.JL:a'ltJ~lliifl11L~BW\1lJ'Ul

~f1tJ.fl1'1'lfl11tJ~llii'l1'U'4flmm'VI1'1

fl11Pim~1

~1'UV!r;i'f1?H'11f111!1f1BU1l.Ji.ifl11l.J~ fl11l.Ji.'Ill.J11t1~ ~
LL~~i.iVi'f11~~1'Uf111tJ~'U"'&iV!ih~1~LiJ'UB~l'1~

100,000

270,000

'11'U'Uflfl~,
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{I'U-W9lJ'lJ1tJ';j~a'Vl5.n1'Wn1';jfim~n~111E.1'Vlfifl1a~1a'W~.
• dO

d
VI

V I "

3.l'1ru~f)'m..Jm)~1LUWI1lJ)~~UL'!J~¥l'IJV1m)i'lfl'l~1:JTU1'IJ 18 1'1'W~B8"~'!JB·:I'Um~8'IJV1L-U1(i'lm)i'lmnV1ijl'1ru.fl1'1'j,

L1i{lm1l1W

l.th~D1'IJ1'1'IJE1LI'11B'1i18:J1'IJ1'IJ 18 1'1'IJ
"

1~1'1111J~1~qj ijl'1f)8.fl1'1'j'l'j~B1J~~~-rrULI'1~B'IJ'I1'IJ~1'IJ

m)~1JI'1)B'I ~LL"'lbmVl~m~mj'm~8'IJLL"~L~1JtBm~m)L-U1(i'l, "
u~m)Vl1'1m)i'lmn 1~~1 LU'IJ1tJB~1'1ijt]';i~~Vl5.fl1~ LL"~~'18'IJ

.fl181I1i'mBU'IJt8u18'!JB'Im~VI)1'1i'lm~n5m)

"~B8"~'!JB'I~~1'IJm)Bm1JLL"~~11J1)CI~1LU'lJm)~~~'1I'1'IJE1
" "

100,000
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~U~~'U1t1';j::~'VI5[lTrm1';jfin~1 fl111t1'VI5f11afli a'W;i.. ~

..i
~'UI'le.J'Ufl1':i~1bi}lJ'l1'U/ bUTVIlJ1eJ

... .,," ~
lfmfl1':i / f1"ilfl':i':il.!

........
'l'Utb~lnruVI 1'l1'll11il ~':i'U~Iil'lle.J'U 'VIlJ1m'VIl'l

" ,

5 ~P1I'U1bfl~v,hu uae l'1{Jb~u'U~'Uu'U'U bl1{Jm1l1W 1':i'lb~eJ'U1'U«':Ifi'Iil~1'Ubf)ru6f]lJ1I'l':i!1'UbtJ'Ul':i'lb~eJ'U~'lUllil~e.JlJ f)~lJ~.:jbG1~lJi,
~1'Uf)1'i~1ilf)1'i'll U::bbil::~{Ju1f1tlvll ~lbbVl'Ui'1'UVbf'l~e.J'Ihmh'Ul'U18 i'1'UVil~ 1 Uvi'l ~e.JeJil~70

" "
f'I':ibbil~'Uf'lmfl':iVl1'lf)1':i~m~1 "ii1'Ul'U 182 f'I'U
" ,

Ltb~mlill ':i'lb~eJ'U~'Ubb'U'Uv11'Uf)1':i 50,000

~1ilf)1':i'!leJ~uil~~'lbnlil~mJ bl1{Jflwm'W•
2,bG11'U1uarutl~eJ'Ub~eJ'U~f)1':i~1bil'U L iib'lb~tI'U~'Ubb'U'Uv11'Ufl1':i~1bil'Uf)1':i~Iilf)1':i'!leJ~ 50,000

"
'l1'Uv11'U~'lbbllil~e.JlJ1'U1':i'lb~eJ'U 2, iimfibf'l~e.J·lheJv11'Uf)1':i~Iilf)1':i'!leJ~
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'VI

6 ~R1'Ul~::\J\J\J~'1111~:ij~n1~u.fI::i'I·:miill Ll1·nfi1l1W
1~'V!nll1f1i'11'Uija1'U~1111'Un1~:ij~n1':i l.~'UfiU'l~€J·!hEJ"'m'U~m~l -;]1'U1'U18 ~'UfiLfl~€J'1ilEJ

An'~n 2.G111i'fl'll'U~m~n5fll~~·ml(;l"'fl~'Ufl~

3.G111i'fl.:Jl'U~mn5flTHllfl 11

~(;lrmu UUij?l1'U~111

3.tl'J::'qllL'1l'ltl~ummnY1€J~~'Ul

'J::UUU~'III1'J~(;lms 1~ijtl'J::~'VI5.f1lVl

1.1 ~ ~ 4 I
1.fl1111L'!JllLL'!J'I'!J€J'II'f'UElLfl'J€J'!J1EJ

'U

150,000

140,000

260,000



0 .., lfl1~·ml'~ 0 '"~1191\J 1iI1'U1'Ub..:!'U 'Vl3JltJb'Vl\9l •

1 1m..:Jnl'~{;1f1b~'El 155,000
'U -~-~ - .~--- I--~---~~- ...~- --- ~----.---- . ~~-

2 1m..:Jm~G'1.fl1i(fIb~~'U 162,000
----_. -_ .._ - --

3 1m..:Jm~i(fIb~~'U 1'Vl~G'1"(J.fl1~~ 137,000, ---- - --

4 1f1~..:Jm~G'1'Vlmru'1 ~..:Jb~~'U 350,000
I---~ ~-----'----'-- f--~ ---~- - -~

5 1f1~..:JlmG'1~1..:JfI'Um ~Ul'Ubij'El..:J 500,000
1----- f--~ -'--"-""~------'-----'----~ ---~~~--I-

6 1m..:Jm~i~~ 525,000
1--- ~~------.--- - ~--

7 1m..:Jm~~w.J'Ulf1ru.fl1~m~b~~'Um~G'1'El'U.fl1~11 'Vl~1~i(fIb~~'UB1'U 300,000,
---~ --~-------. _------ - -_._------- f-- --~ ....~

8 1m..:J ms b"i..:J~l9l~w.J'Ulfi ru.fl1~er b~~'U~ m~~ m~vl'U e.J{;1~3J~'Vl~ 500,000
f--~--. ~- __ ,'U ~ 'U __ ~~_~ __ ~~~._____ - --~- ..... ~~~- I-~

9 1m..:Jm~~..:JbG'1~3Jnl~b~~'Unl~G'1'El'Ufll~lel..:Jn~~ 150,000
-- ~.~~ -_._-------_ ..------- ..~-----.~--~--- --~--~ ~~~~- -- - ~

10 1m..:Jm~~w.J'Ulfirufll~m~~l9lm~b~~'Um~G'1'El'U~..:JfI:w~n~1 mG'1'U 450,000,
1----- ~~ -~ - 1----- ----I~ -~

11 1m..:Jm~-rr'Ubfll~'El'UV!~mJ~"(Jrul"(J'El..:Jbl"1~~:on"iJ~'ElbVi~..:J~G'1m'U~n~1 300,000
-~~----

r_____________v __ .__ '" 'U -- 1---- -- ..-- -~

12 1f1~..:Jm~~..:JbG'1~:wil~~~nm~Bl'Ubb{;1~~w.J'Ulbb'Vl~..:Jb~~'U~ 250,000
.- 1---- .---~--~.--. 'U - -~ ---~--~~ ..~~.

13 1f1~..:Jm~~w.J'Ulfl1113Jb-if:wbb ~..:Jm~~h bil'U..:Jl'Ubb'U~bb'U11 'UG'1m'UPin~l 100,000
- .~ .------_.,.------_'._- ..- -- ~~-- ------ --- -----

14 1f1~..:Jm~~l9lm~Pin~1~'Lh~'lJlf1:wmb6/i~'U 300,000
'U ..---~-- .. - _--- ~~--~ ----- ----

15 1m..:Jm~-rr\Jbfl~'El'U'U1~'Ul~{;1~b1mb~~'U b~:Wb1m~ 50,000
'U ------ - ----.-_--- -------

16 n"iJm~3J'Vl~nm~~w.J'Ulb~mJ:01..ry~'El~l..:Jijflrufll~ 1,404,400
._- .. ,

------ I--~ -_.. ----- ---- - --~

17 1m..:J m~~ 'El~ 'El~"(J~ 1~ e.J{;1~w.J'Ull"1'U~m~ b~~'U~{;1~1off~~..:J..:Jl'U 20,000
'U 'U-------_-_ - ---~ ------- -~-- ---- -.--

18 1f1~..:Jm~'U'Y\9lm~:w 1~..:Jb~~'UtJ{;1'El~"(J~~ (Zero Wastr school) 20,000
- .------_. - ~~- ~~--~--- r-- - - - ----- --

19 1~..:Jb~~'UtJ~~'lJl~:O 490,000.. - ------ I-- ~--- ~~-- ----- ------ ~--
~ " "

~13Jb tJ'Ub~'UVi'..:!il'U 6,163,400
-----.~- ~. ~_L_~ _____ ~~_





..ij~V11(ilG'ffl"'UI"l'ic.(b'llooo
"'-,.-,..------" ._"._ .... ,_..._ ...._ ,_..--

~ Ylq~ml"llJ 1o<ttJi;) ,i',o..4 .(~ .. " 2 '3 'Itf',' ~Sor
____(' ,I ' .. ~! '_ , . .. .•.

L~eJ~ LL~'UtJiilliifl1'i'l.h~~ltJ~'lJ'l.h~lJlru Yl,~.lo<ttJ(9) "1IeJ~,hUfl~1'UL"1I1'l~'U.yffll~~fI'I;~'t~Y;'lJ_/G'f'VUJ)
I ~ &::I Q cvcv ("'""-1
m'UI"l'lllJLV1'U"1IeJ'lJl"lru~m'ilJfl1'i~fl~l15fl1'i~~WJ(ilG'ffl"'UI"l'i r',;' i_!

L~EJ'Uere)1'U'lEJfl1'i61111fl~1'UL"1II'l~'U~fl1';i~mntJ'j~t:llJ~fl'l~1G'ffl"'UI"l'j L"1I1'lsn //
v '. ,

e)1~5~ V111~~eJ61111fl~1'UL"1II'l~'U~fl1'i~fl~ltJ'j~t:llJ~fl~1G'ffl"'UI"l'j L"1I1'lsn ~ ~15 oc.«9)~<0~~ " • "~ \
QJ.J Q ~;...... ".:~-"", ',' .,..'""~......-.~"""..,,...-.'*

"~'l'U'Vl b lJ'Ull"llJ 1o<ttJ(9) .... - ... " ,,""

~~~~~lJl~btJ 611L'Ul'iltJ~1'Ufl1'itJ'j~"1IlJl"lru~m'ilJfl1'j~mn6fl1'i..ij~V11(ilG'ffl"'UI"l'i I"l~~~ rnro<ttJ(9),
LdeJl'Ue)~l"ll'j~ lob'1Iij'Ull"llJ 1o<ttJ(9)L'l"1 (9)rn.rno 'U. ru 'l-1eJ~tJ'j~"1IlJYl'j~151I'lL~~"1JlJ(i'U c.(), "
~1"lmn~..ij~V11(ilG'ffl"'UI"l'i ~1'U'l'U (9) ~,r'lJ

\?l1lJV111~~eJ~e)1~5~61111ml'UL "1I1'l~'U~fl1'j~fl'l~ntJ'j~t:llJ~ fl~lG'lfl"'UI"l'j L"1I1'lsn ~~LeJflG'll'j

LL~'UtJiilliifl1'jtJ'j~~ltJ~'lJtJ'j~lJlru Yl.~.lo<ttJ(9) ihenau fl1'j-W~l'irulfl1'j"1leJ 10&'L~'U~'tJtJ'i~lJlru L~mG'l'UeJ

"tV .c:i 0 cv dI CIt. V Q.J a .Q, QJ I c:!I 11 1/u (il'U G'l1'Ufl~l'U ~ fl~l15 fll'i~ ~V11(ilG'ffl" 'U1"l'i (ill L'U'Ufll'j(;lllJ fl'i~'lJ'l'U fll'i(il~ fl" 11 L'iu'lJ'jeJ tJLL"1
Hi'L?f'UeJl"il"11eJI"l11lJL~'U"1JeJ'lJLL~'UtJii,r~ 'jl"1Jfll'itJ'j~~ltJ~'tJtJ'j~lJlru 'Yt~. lo<t:b(9) "1IeJ~61111fl~1'UL"1I(;l~'U~
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LdeJl'Ue)~I"l1'j~ lob'llij'Ull"llJ 1o<ttJ(9)nm ~m.rno '1.1. ru 'l-1eJ~tJ'j~"1JlJYl'j~DlI'lL~~"1JlJ(i'U c.() ~~fl"1~..ij~V11(il, ..
G'lfl"'UI"l'i'j~LUEJ'U11'i~~ <t:L~eJ~LG'l'UeJ-W~l'jrulL~eJ~~ <t:.(9) L~eJ~LL~'UUii,r~fl1'jU'j~~ltJ~'tJtJ'j~lJlru Yl.~.lo<ttJ(9)

61111fl~1'UL"1I(;l~'U~fl1'j~fl~ltJ'j~t:llJ~fl~1?ffl"'UI"l'j L"1I1'l(9), L"1I1'l10 ,L"1I1'lrn LL"~61111fl~1'UL"1II'l~'U~fll'j~fl~1

iT15EJlJ~fl~l L"1I1'l10m lJ~~'h::'tilJfI~lil.flflfl'IJfl'l L~'IJ'tii)'tJ 'jlEJ"~ LaEJ(ilU'ilflf1 ~~611L'Ul'iltJ~l'Ufl1'jtJ'j~"1JlI• 6J.

~~~lJ1Yl~eJlIV111~~eJ~,r'l.J'd' V11mh Lij'U fl1'iofi''tJLI"l~eJ'Ufl1'j~1 Lij'U~l'Ul'lllJl (;l~tJ'j~G'l~r1LL~'Uuii,r~ fl1'iU'i~~ltJ

~'tJtJ'j~1I1ru Yl.~.lo<ttJ(9) LL~1"11eJ1mtJ'j(il'iltJ~l'U~"fl1'i~lL ij'U~l'U1'l-161111fl~1'U~fl~16fl1'i..ij~V11(il?ffl"'Um
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46.'U1~~~ty Q.n1Yi'UB

47. 'U1V"l!~~~"1I'U:::1"1!~ana" .
48. 'U1.:1a11'1.hu~~1Yi"1~fII~

49. 'U1~"'11~~1Yi~ ~~fII~1\111'U

50. 'U1V,j1"el.:l ~11~~el.:l

51. 'U1~flij.:lil"l! ~1"''1J•

... t ...
53.'U1.:1"'11el~~1J1"il'U'VI~1J'U~~

54. 'U1.:1a11~~1f11\J'U'VI:::1.:1f'1

55. 'U1VYi'U1JYi~ 1J1~~1"1!

- 2 -
Un~~m~.:I1'U-k1'ltl'l11'U1tym~

Un~~m~.:I1'U-k1'ltltl~lliim~

untl~:::"I!1Gl1J-n'U6'111'U1tyn1~

untl~:::"1I1Gl1J-n'U6t1~lliim~

~~1YiUn.:l1'Uq~m~t1~u~.:I1'U

~~1\1,j1~m~~~'ULLa:::~ty;jml1a

Un1"1!1n1~~~'ULL":::~ty;jtl~lliin1~

Un'VI-rVlmfl'j~flfl"'I11'U1tym~~~fII~

Un'VI-rVlV1n~~flfl"'I11'U1tym~~~fII~

Un'VI-rVlV1n~~flR"'I11'U1tyn1~

Un'VI-rVlV1n~~RR"'I11'U1tyn1~~~fII~

Un1"1!1m~Pin~1'111'U1tym~~~fII~

Un'VI-rVlmfl'j~Rfl"'I11'U1tym~~~fII~

Un'VI-rYitJ1n~~RRa'l11'U1tyn1~

Un'VI'VlV1n~~RR"'I11'U1tym~

Un'VI-rVlV1n~~flRa'l11'U1tyn1~

Un1"1!1n1~Pin~1'111'U1tym~~LfII~

Un1"1!1n1~Pin~1'111'U1tym~

Un1"111n1~Pin~1'111'U1tyn1~

Un1"1!1m~Pin~1'111'U1tym~

Un1"1!1m~Pin~1t1~~n1~

Un1"111fl1~Pin~1'111'U1tym~

Rru:::n'j'j1Jn1'j

Rru:::fl'j~lJm~

Rru:::fl'j'jlJfl1'j

I'lru:::fl'j~lJfl1~

I'lru:::fl'j'jlJfl1'j

I'lru:::m~lJfl1~

I'lru:::m'j1Jfl1'j

I'lru:::fl'j'jlJfl1'j

I'lru:::m~lJfl1'j

I'lru:::m'jlJfl1~

I'lru:::m'jlJm~

I'lru:::m~lJfl1~

I'lru:::fl'j~1Jn1~

I'lru:::fl'j'jlJf11'j

I'lru:::m'jlJfl1~

I'lru:::m'jlJfl1~

flru:::fl'j'jlJfl1'j

I'lru:::fl'j'jlJfl1'j

flru:::m'jlJ ms

I'lru:::fl'j'jlJm'j

I'lru:::fl'j~lJf11'j

I'lru:::fl'j'jlJfl1'j

I'lru:::fl'j'jlJfl1~

flme fl'j'j1Jm 'j

FIru:::fl'j'j1Jfl1'jLLa:::~"'1J1'Ufl1'j,

., ...
~~1V1'Un.:l1'UB~fl1~•
Un1"1!1m~Pin~1t1~~fl1~

~81'U1vn1'jnri1J'U1vU1VLL":::LL~'U" .
un1Lfl'j1:::~'U1vU1VL~":::LL~'U'I11'U1tyn1~

un1~FI'j1:::-M'U1vU1VLLa:::LL~'U'I11'U1tyfl1'j

Un1"111n1'jPin~1'111'U1tyn1~

un1~FI~1:::-M'U1£lU1VLL":::LL~'UtI~~fl1~
tI G.J ~

an~1.:1"1!1F1~11f11'UVITEe
" '"

Flru:::n'j~lJn1~LLa:::~-d1v~"'ll1'Ufl1~" ,v,
flru:::m~lJm~~~a:::~'lj1tJ~a'1J1'Ufl1~" ,",Flru:::m~1Jfl1~LLa:::~'lj1V~a'1J1'Ufl1'j'" .

1'IXm,Wufl1~~~IJ).:I~.:IVi~1~ru1~~'Vi'1~1v~:::LBv~,j'el1Ja1fl~.:Im~/n~m'j1JL~eltJn~1.:1LL~'Utlfi~fl1~'" '" ~
t1~:::~1\J.:IUtI~:::1J1ruVI.fII. 2561 l'IXLu'U'ltl~11J'U1vU1tJ'1Jel.:l-r~U1"ael~FI~el.:ltiuV'VIBfII1aIJl1'1j1~20 U.. ,
LL~'U"'\JU'U1LfII~~~n~LL,,:::Gl.:lR1JLL~.:I"1I1~il~U~ 12 (Yi.fII. 2560 - 2564) LL~'Um~Pin~1"1!1~'U1~U1vm~Pin~1

'1Jel.:la1Un.:l1'URru:::n~~1Jm~m~Pin~1.ff'U~'Uti1'UV'VIBfII1",~1m~~\JU'U1~.:I\11~flri1J~.:IVl1~1Jl11JU'iU'VI'llB.:I

ri1um1'U~'1J~~'U~fl1~Pin~1t1~:::{l1JPin~1an;'Ufl~L~~ 3 1'IXflru:::fl~~1Jm~m~-rU·LLM.:t~.:ItI~~VI,j1~mh~L~lJri1~.:I

R111Ja11J1~{lriB1'IXLn~t1~:::1v"I!,ja.:ta~LLri'VI1.:1~1"1!fl1~'" .
Gl.:l ru 1'U~ 12 L~B'U B'U11F11J VI.fII. 2560

- - - - - - - -----------------------------------~
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1. 'U1E.Pil'l41 "Uru1~A•

1. 'U1~-.ij16H)~

2. 'U1ml'lr~i~

~el1'U1 ~n1'~mhJ'U lmJ1~ uaeuau" .
'I1n1 bFl'n::";'U lm.J1Vbb6'l::bb~'U-U1'U1run1'aoWbA~...

4. 'U1~fi1~1'U

~1fi1"U•.. "vuum
'I1n1 bFl'a1::";'1.1Isu 1~uae bb~'U-U1'U1ty n1'aoWbA~

'I1n1bFl'a1::";'U1~'U1~ bb6'l::bb~'U-U1'U1tyn1'a

'I1n1 bFl'a1::";'1.11~'U1Vbb6'l::bb~'U'l.JllU~n1'a
'I1n1"U1n1'aAn~1-U1'U1run1'a...
~n~1~~1~~11A~~leT
" "

5. 'U1~fi111~nfl1 t1'U'V1::1~A
'" . ..6. 'U1~m1B'aB1J1 ~'U'V1'a1J'U~'a•
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