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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. สภำพปัจจุบัน
1.1 สภำพทั่วไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแล
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วยเขตพื้นที่ปกครอง 4 อำเภอ คือ อำเภอวำนรนิวำส อำเภออำกำศอำนวย อำเภอ
บ้ำนม่วง และอำเภอคำตำกล้ำ แบ่งกำรปกครองออกเป็น 35 ตำบล 429 หมู่บ้ำน พื้นที่ 2,838 ตำรำงกิโลเมตร
มีประชำกร 304,612 คนประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลำยเผ่ำพันธุ์ เช่น ไทยย้อ ไทยโย้ย ไทยลำว และภูไท

ภำพที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3
1.2. ขนำดและที่ตั้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 ตั้งอยู่ในศูนย์รำชกำรอำเภอวำนรนิวำส
เลขที่ 530 หมู่ 5 ถนนเดื่อเจริญ อำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของจังหวัด
สกลนคร ระยะทำงห่ำงจำกตัวจังหวัดสกลนคร 85 กิโลเมตร ห่ำงจำกอำเภอคำตำกล้ำ 25 กิโลเมตร ห่ำงจำก
อำเภออำกำศอำนวย 30 กิโลเมตร และห่ำงจำกอำเภอบ้ำนม่วง 37 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ มีเขตติดต่อ อำเภอพรเจริญ อำเภอบึงโขงหลง อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอเซกำ
จังหวัดบึงกำฬ
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ อำเภอนำทม อำเภอนำหว้ำ และอำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ มีเขตติดต่อ อำเภอพรรณำนิคม และอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และอำเภอบ้ำนดุง
จังหวัดอุดรธำนี
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ภำพที่ 2 แสดงที่ตั้งและอำณำเขต
1.3. สภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ และกำรคมนำคม
พื้นที่ทั่วไปเป็นที่รำบ ล้อมรอบไปด้วยป่ำไม้ ไร่นำ สวน มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สำย ไหลผ่ำนคือ ลำน้ำยำม
แม่น้ำสงครำม มีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 222 ( พังโคน-บึงกำฬ ) แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 22
(อุดรธำนี – สกลนคร) และมีทำงหลวงแผ่นดินเชื่อมติดต่อทุกอำเภอทุกโรงเรียน สำมำรถเดินทำงได้ทุกฤดูกำล
ลักษณะภูมิอำกำศแบบฝนเมืองร้อนเฉพำะฤดู (Tropical Savanna Climate : AW) แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อนระหว่ำงเดือนมีนำคม ถึงเดือนมิถุนำยน ฤดูฝนระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนตุลำคม และฤดูหนำวระหว่ำง
เดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนกุมภำพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมำณ 26.10 องศำเซลเซียส ปริมำณน้ำฝน
เฉลี่ย ตลอดปี 1,500 มิลลิเมตร
1.4. สภำพเศรษฐกิจ
ประชำชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 ร้อยละ 80 ประกอบอำชีพ
ทำง กำรเกษตร เช่น ทำนำ ทำไร่ ทำสวน ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ย 10,000 บำท ต่อคนต่อปี มีกำรทำนำเกลือ
ที่ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสกลนคร 4 ตำบล ได้แก่ บ้ำนหนองกวั่ง บ้ำนโนนแสบง ตำบล
หนองกวั่ง บ้ำนคำอ้อ ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้ำนม่วง บ้ำนดอกนอตำบลอินทร์แปลงและบ้ำนกุดเรือคำ บ้ำนจำปำดง
ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวำนรนิวำสจังหวัดสกลนคร
1.5. สภำพทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
ประชำกรส่วนใหญ่ ประมำณร้อยละ 95 นับถือศำสนำพุทธที่เหลือนับถือศำสนำคริสต์ และศำสนำอิสลำม
มีสถำนที่ วัฒนธรรมประเพณีที่น่ำสนใจ ประเพณีแข่งขันเรือยำว และไหลเรือไฟ ที่อำเภออำกำศอำนวย พิธีกรรมหมอเหยำที่
อำเภอวำนรนิวำส ศูนย์วัฒนธรรมที่โรงเรียนอำกำศอำนวยศึกษำ อำเภออำกำศอำนวย นอกจำกนี้ยังมีศูนย์หัตถกรรมช่ำงฝีมือ
ได้แก่ ศูนย์ศิลปำชีพบ้ำนจำร อำเภอบ้ำนม่วง ศูนย์ศิลปำชีพวัดเสนำนฤมิตร อำเภอคำตำกล้ำ และศูนย์หัตถกรรมทอผ้ำ
พื้นเมือง บ้ำนวำใหญ่ และผ้ำย้อมครำมบ้ำนถ้ำเต่ำ อำเภออำกำศอำนวย
1.6. กำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 จัดกำรศึกษำภำครัฐ สำหรับระดับ
ก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ส่วนภำคเอกชน
จัดกำรศึกษำทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ รวมทั้งมีกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ โดยสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ

3

1.7. ข้อมูลสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น
194 โรงเรียน มีรำยละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2558)
โรงเรียนประถมศึกษำ
จำนวน 120 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 61.86
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จำนวน 62 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 31.96
โรงเรียนเอกชน
จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 6.19
รวมทั้งสิ้น 194 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100

6.19%
31.96%
61.86%

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนสถำนศึกษำ
1.7.1 จำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษำสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 จำแนกตำมขนำด
โรงเรียนขนำดเล็ก 77 โรงเรียน (จำนวนนักเรียน 1 – 120 คน) คิดเป็นร้อยละ 42.30
โรงเรียนขนำดกลำง 100 โรงเรียน (จำนวนนักเรียน 121–540 คน) คิดเป็นร้อยละ 54.95
โรงเรียนขนำดใหญ่ 5 โรงเรียน (จำนวนนักเรียน 541 - 1,500 คน) คิดเป็นร้อยละ 2.75
รวมทั้งสิ้น
182
โรงเรียน
2.75%
42.30%
54.95%

แผนภูมิที่ 2 แสดงโรงเรียนจำแนกตำมขนำด
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1.7.2 จำนวนโรงเรียนเอกชนจำนวน
ระดับก่อนประถมศึกษำ
ระดับก่อนประถม – ประถมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ระดับอำชีวศึกษำ

12 โรงเรียน จำแนกตำมประเภทกำรจัดกำรศึกษำ
จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.36
จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18
จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.10
จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.36

36.36%

36.36%

-

18.18%
9.10%

แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนโรงเรียนเอกชน
1.8 บุคลำกร รวมทั้งสิ้น 2,565 คน
1.8.1 บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 มีจำนวน
ทั้งสิ้นจำนวน 2,565 คน จำแนกดังนี้ ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2558 )
- ข้ำรำชกำรในสำนักงำน
จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 3.35
- ผู้บริหำรโรงเรียน/ข้ำรำชกำรครู
จำนวน 1,970 คน คิดเป็นร้อยละ 76.80
- พนักงำนรำชกำร/ครูอัตรำจ้ำง
จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33
- ธุรกำรโรงเรียน/พี่เลี้ยงเด็กพิกำร
จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 5.85
- ลูกจ้ำงประจำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว
จำนวน 171 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.67
3.35%
7.33%

5.85% 7.67%

76.80%

แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนบุคลำกร
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1.8.2 บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 จำแนกตำม
กลุ่ม/หน่วยต่ำง ๆ ดังนี้( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2558 )
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวน
1
คน
- รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน
9
คน
- กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ
จำนวน
14
คน
- กลุ่มอำนวยกำร
จำนวน
8
คน
- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
จำนวน
7
คน
- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
จำนวน
14
คน
- กลุ่มนโยบำยและแผน
จำนวน
7
คน
- กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
จำนวน
8
คน
- กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
จำนวน
3
คน
- หน่วยตรวจสอบภำยใน
จำนวน
1
คน
- ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
5
คน
- ลูกจ้ำงชั่วครำว
จำนวน
8
คน
- เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ
จำนวน
1
คน
รวม
86 คน
1.8.3 บุคลำกรในสถำนศึกษำ
- ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
จำนวน
179
คน
- รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
จำนวน
19
คน
- ข้ำรำชกำรครู
จำนวน
1,772
คน
- พนักงำนรำชกำร
จำนวน
109
คน
- ครูอัตรำจ้ำง
จำนวน
79
คน
- ธุรกำรโรงเรียน
จำนวน
85
คน
- พี่เลี้ยงเด็กพิกำร
จำนวน
65
คน
- ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
82
คน
- ลูกจ้ำงชั่วครำว
จำนวน
89
คน
รวม
2,479 คน
1.9 จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 รวมทั้งสิ้น 32,683 คน
1.9.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ จำนวน 6,335 คน คิดเป็นร้อยละ 19.39
1.9.2 นักเรียนระดับประถมศึกษำ
จำนวน 22,114 คน คิดเป็นร้อยละ 67.66
1.9.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 4,170 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75
1.9.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน
64 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
0.20%
12.75%

19.39%

67.66%

แผนภูมิที่ 5 แสดงจำนวนนักเรียนสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3
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1.10 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน รวมทั้งสิ้น 2,568 คน
1.10.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ จำนวน 468
1.10.2 นักเรียนระดับประถมศึกษำ
จำนวน 458
1.10.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 85
1.10.4 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
จำนวน 1,557

คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ 18.22
คิดเป็นร้อยละ 17.83
คิดเป็นร้อยละ 3.31
คิดเป็นร้อยละ 60.64

18.22%

60.64%

17.83%

./
3.31%

.

แผนภูมิที่ 6 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
1.11 จำนวนนักเรียนโรงเรียนของรัฐ จำแนกตำมขนำด ตำมรำยชั้นเรียน ดังตำรำง 1-3
ตำรำง 1 จำนวนโรงเรียนจำแนกตำมประเภท ปีกำรศึกษำ 2558 (โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3)
ประเภท
จำนวนโรงเรียน
ร้อยละ
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น
182
100
จำแนกตำมประเภทที่เปิดสอน
-

ระดับประถมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

120
61
1

65.93%
33.52%
0.55%

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

77
48
34
18
5
-

42.31
26.37
18.68
9.89
2.75
-

จำกตำรำงที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 มี
จำนวน 182 โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษำมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.93 รองลงมำ
เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย คิดเป็นร้อยละ 33.52 และจำแนก
ตำมขนำด พบว่ำ เป็นโรงเรียนขนำดที่ 1 (นักเรียน 0 – 120 คน) มีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.30 รองลงมำเป็น
โรงเรียนขนำดที่ 2 – 5 ตำมลำดับ
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ตำรำง 2 จำนวนนักเรียน จำแนกรำยชั้น เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2558
ชั้น
อนุบำล 1
อนุบำล 2
รวมก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6

จำนวนนักเรียน
ชำย
หญิง
1,531
1,539
1,656
1,609
3,187
3,148

รวม
3,070
3,265

ร้อยละ
9.39
9.99

จำนวน
ห้องเรียน
194
193

6,335

19.38

387

1:16

3,534
3,621
3,652
3,829
3,725
3,753

10.81
10.08
11.17
11.72
11.40
11.48

208
205
199
203
201
205

1:17
1:18
1:18
1:19
1:19
1:18

22,114

67.66

1,221

1:18

ห้อง:
นักเรียน
1:16
1:17

1,837
1,887
1,930
1,931
1,935
1,954
11,474

1,697
1,734
1,722
1,898
1,790
1,799
10,640

805
765
708
2,278

656
643
593
1,892

1,461
1,408
1,301

4.47
4.31
3.98

63
63
64

1:23
1:22
1:20

4,170

12.76

190

1:22

มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6

18
2
6

20
7
11

38
9
17

0.12
0.03
0.05

1
1
1

1:38
1:9
1:17

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย

26

38

64

0.20

3

1:21

รวมทั้งสิ้น

16,965

15,718

32,683

100

1,801

1:18

ร้อยละ

51.90

48.10

รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น

จำกตำรำงที่ 2 จำนวนนักเรียนทั้งหมด (สังกัดสพป.สกลนคร เขต 3) ปีกำรศึกษำ 2558
มีจำนวนรวม 32,683 คน จำแนกเป็นนักเรียนชำย 16,965 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 นักเรียนหญิง จำนวน
15,718 คิดเป็นร้อยละ 48.10
เมื่อพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำพบว่ำ นักเรียนระดับประถมศึกษำมีจำนวนมำกที่สุด รองลงมำ
เป็นระดับก่อนประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้นตำมลำดับ คิดเป็นร้อยละ 67.66 และ 19.38 ตำมลำดับ
สำหรับจำนวนห้องเรียน พบว่ำระดับประถมศึกษำมีมำกที่สุด ส่วนจำนวนห้องเรียนต่อนักเรียนพบว่ำนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมำกที่สุดคือ 22:1
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ตำรำง 3 จำนวนนักเรียน จำแนกตำมขนำด ครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2558

ขนำดโรงเรียน
ขนำดที่ 1 (นร.0 - 120 คน)
- นักเรียน 1 - 20 คน
- นักเรียน 21 - 40 คน
- นักเรียน 41 - 60 คน
- นักเรียน 61 - 80 คน
- นักเรียน 81 - 100 คน
- นักเรียน 101 - 120 คน
ขนำดที่ 2 (นร.121 - 200 คน)
ขนำดที่ 3 (นร.201 - 300 คน)
ขนำดที่ 4 (นร.301 - 499 คน)
ขนำดที่ 5 (นร.500 - 1,499 คน)
ขนำดที่ 6 (นร.1,500 - 2,499 คน)
ขนำดที่ 7 (นร.> 2,500 คน)
รวมทั้งสิ้น

โรงเรียน นักเรียน
9
10
17
21
20
50
32
18
5
182

291
515
1,186
1,907
2,188
7,737
7,412
6,617
4,830
32,683

ครู

ห้องเรียน

38
45
91
132
159
531
456
338
180
1,970

62
80
136
166
163
451
345
250
148
1,801

ครู:
นักเรียน
1:8
1:11
1:13
1:14
1:14
1:15
1:16
1:20
1:27
1;17

ห้อง:
นักเรียน
1:5
1:6
1:9
1:11
1:13
1:17
1:21
1:26
1:33
1;18

จำกตำรำง 3 เมื่อพิจำรณำข้อมูลโรงเรียนจำแนกตำมขนำดโรงเรียน 7 ขนำด พบว่ำจำนวน
โรงเรียนขนำดที่ 1 (นักเรียน 0 – 120 คน) มีจำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือโรงเรียนขนำดที่ 2, 3, 4 และ 5
ตำมลำดับ
เมื่อพิจำรณำข้อมูลด้ำนจำนวนนักเรียนพบว่ำโรงเรียนขนำดที่ 2 มีนักเรียนมำกที่สุด รองลงมำคือ
ขนำดที่ 3 ขนำดที่ 4 ขนำดที่ 1 และขนำดที่ 5 ตำมลำดับ
เมื่อพิจำรณำข้อมูลครูต่อนักเรียนพบว่ำ โรงเรียนขนำดที่ 5 มีอัตรำครูต่อนักเรียนมำกที่สุด (1:27)
รองลงมำคือขนำดที่ 4 (1:20) ขนำดที่ 2 (1:16)ขนำดที่ 2 (1:15) และขนำดที่ 1 (1:13)ตำมลำดับ ส่วนนักเรียน
ต่อห้องเรียนพบว่ำขนำดที่ 5 มีอัตรำนักเรียนต่อห้องมำกที่สุด (1:33) รองลงมำ คือขนำดที่ 4 (1:26) ขนำดที่ 3
(1:21) ขนำดที่ 2 (1:17) และขนำดที่ 1 (1:9) ตำมลำดับ
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2. สรุปผลกำรดำเนินงำน และปัญหำอุปสรรค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
2.1 ด้ำนผู้เรียน
1. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557
ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 ในภำพรวมระดับเขตพื้นที่
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ในภำพรวมระดับเขตพื้นที่ วิเครำะห์ข้อมูลจำกจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้ำสอบ 182 โรง
และมีนักเรียนเข้ำสอบ ประเภทปกติ จำนวน 3,481 คน แสดงในตำรำง 2
ตำรำง 4 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในภำพรวมระดับเขตพื้นที่
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
เต็ม
ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยง
เบน
มำตรฐำน

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ

สัมประสิทธิ์
กำร
กระจำย
(C.V.)

105

0

97

57.91

15.94

55.15

27.53

35

0

35

20.36

5.95

58.17

29.22

4

0

4

2.55

1.18

63.75

46.27

3

0

3

1.81

0.93

60.33

51.38

10

0

10

5.04

2.04

50.40

40.48

5

0

5

3.27

1.32

65.40

40.37

6

0

6

3.28

1.49

54.67

45.43

7

0

7

4.42

1.78

63.14

40.27

35

0

34

18.33

6.34

52.37

34.59

10

0

10

5.33

2.30

53.30

43.15

13

0

13

1.81

0.93

51.00

47.36

- เรขำคณิต

4

0

4

1.99

1.04

49.75

52.26

- พีชคณิต

4

0

4

2.15

1.09

53.75

50.70

4

0

4

2.23

1.22

55.75

54.71

ควำมสำมำรถและ
ตัวชี้วดั
รวมควำมสำมำรถ
3 ด้ำน
ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ
- บอกควำมหมำย
ของคำและประโยค
จำกเรื่องที่ฟัง ดู อ่ำน
- บอกควำมหมำย
ของเครื่องหมำย/
สัญลักษณ์
- ตอบคำถำมจำก
เรื่องที่ฟัง ดู อ่ำน
- บอกเล่ำเรื่องรำวที่
ได้จำกกำรฟัง ดู อ่ำน
อย่ำงง่ำย ๆ
- คำดคะเนเหตุกำรณ์
ที่จะเกิดขึ้นจำกเรื่องที่
ฟัง ดู อ่ำน
- สื่อสำรควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ข้อคิดเห็น
จำกเรื่องที่ฟัง ดู อ่ำน
ควำมสำมำรถ
ด้ำนคำนวณ
- จำนวนและกำร
ดำเนินกำร
- กำรวัด

- กำรวิเครำะห์ข้อมูล
และควำมน่ำจะเป็น

ร้อยละของจำนวนนักเรียน
ปรับปรุง พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

4.23

26.33

43.84

25.60

4.44

19.10

37.56

38.91
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ควำมสำมำรถและ
ตัวชี้วดั

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
เต็ม
ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยง
เบน
มำตรฐำน

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ

สัมประสิทธิ์
กำร
กระจำย
(C.V.)

ร้อยละของจำนวนนักเรียน
ปรับปรุง พอใช้

ควำมสำมำรถ
35
0
35
19.23 6.09
54.94 31.67 6.35
21.13
ด้ำนเหตุผล
- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในข้อมูล สถำนกำรณ์ 5
0
5
2.99
1.18
59.80 39.46
หรือสำรสนเทศ
- วิเครำะห์ขอ้ มูล
สถำนกำรณ์ หรือ
9
0
9
5.21
2.04
57.89 39.16
สำรสนเทศ
- สำมำรถสร้ำง
ข้อสรุปใหม่ ออกแบบ 8
0
8
4.22
1.83
52.75 43.36
วำงแผน
- ให้ข้อสนับสนุน/
โต้แย้งเพื่อกำรตัดสินใจ 13
0
13
6.81
2.83
52.38 41.56
และแก้ปัญหำ
** จุดตัดของควำมสำมำรถแต่ละด้ำน : ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 10 / 18 / 25 ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ 8 / 14 / 21
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 10 / 16 / 24

ดี

ดีเยี่ยม

46.84

25.68

จำกตำรำง 4 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยรวมทุกด้ำน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
55.15 สัมประสิทธิ์กำรกระจำย ร้อยละ 27.53 ควำมสำมำรถด้ำนที่มีคะแนนสูงสุดคือ ด้ำนภำษำ
(คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 58.17) รองลงมำคือ ด้ำนเหตุผล (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.94) และด้ำนคำนวณ
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.37) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนภำษำ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.17 สัมประสิทธิ์กำรกระจำยร้อยละ 29.22
ร้อยละของจำนวนนักเรียนมีผลกำรประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 43.84) ตัวชี้วัดที่มีคะแนน สูงที่สุดคือ
บอกเล่ำเรื่องรำวที่ได้จำกกำรฟัง ดู อ่ำน อย่ำงง่ำย ๆ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.40) สำหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุด
คือ ตอบคำถำมจำกเรื่องที่ฟัง ดู อ่ำน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.40)
ด้ำนคำนวณ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.37 สัมประสิทธิ์กำรกระจำยร้อยละ 34.59
ร้อยละของจำนวนนักเรียนมีผลกำรประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 38.91) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูง
ที่สุดคือ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.75) สำหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุด
คือ เรขำคณิต (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.75)
ด้ำนเหตุผล โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.94 สัมประสิทธิ์กำรกระจำยร้อยละ 31.67
ร้อยละของจำนวนนักเรียนมีผลกำรประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 46.84) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อมูล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.80) สำหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนน
ต่ำสุดคือ ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพื่อกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.38)
2. ผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน
ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2556
และผลเปรียบเทียบกำรประเมินระดับประเทศ กับเป้ำหมำยสูงขึ้น ร้อยละ 5
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ตำรำง 5 กำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557 เปรียบเทียบกับ ปีกำรศึกษำ 2556
ผลกำรประเมินระดับประเทศ และเป้ำหมำยสูงขึ้น ร้อยละ 5
กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินกับ
ปี 2556 /สพฐ. / เป้ำหมำย

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ควำมสำมำรถ คะแนน สพป.สน.3
เต็ม
ปีกำรศึกษำ

สพป.สน.3

สพฐ.

เป้ำหมำย

สพป.สน.3

สพฐ.

เป้ำหมำย

ปีกำรศึกษำ

ปีกำรศึกษำ

สูงขึ้น

ปีกำรศึกษำ

ปีกำรศึกษำ

สูงขึ้น

2556

2557

2557

ร้อยละ 5

2556

2557

ร้อยละ 5

ลดลง

สูงกว่ำ

ต่ำกว่ำ

0.46

7.96

3.44

ลดลง

สูงกว่ำ

ต่ำกว่ำ

1.55

7.40

4.54

สูงขึ้น

สูงกว่ำ

ต่ำกว่ำ

1.01

10.20

1.56

ลดลง

สูงกว่ำ

ต่ำกว่ำ

0.82

6.31

3.61

รวม 3 ด้ำน

105

55.61

55.15

47.19

58.59

ด้ำนภำษำ

35

59.72

58.17

50.77

62.71

ด้ำนคำนวณ

35

51.36

52.37

42.17

53.93

ด้ำนเหตุผล

35

55.76

54.94

48.63

58.55

จำกตำรำง 5 ผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพ
ผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบกับผลกำรประเมินระดับประเทศ
พบว่ำ โดยรวมทุกด้ำนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำผลกำรประเมินระดับประเทศ โดยด้ำนภำษำสูงกว่ำ 7.40
ด้ำนคำนวณสูงกว่ำ 10.20 และด้ำนเหตุผลสูงกว่ำ 6.31
ผลกำรเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2556 พบว่ำ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนภำษำลดลง
1.55 และด้ำนเหตุผล ลดลง 0.82 ส่วนด้ำนคำนวณสูงขึ้น 1.01
ผลกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยสูงขึ้นร้อยละ 5 พบว่ำ โดยรวมทุกด้ำนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่ำ
เป้ำหมำยร้อยละ 5
3. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในภำพรวมระดับเขตพื้นที่ เฉพำะโรงเรียนขนำดเล็ก
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในภำพรวมระดับเขตพื้นที่ เฉพำะโรงเรียนขนำดเล็ก แสดงในตำรำง 3
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ตำรำง 6 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในภำพรวมระดับเขตพื้นที่ เฉพำะโรงเรียนขนำดเล็ก
ส่วนเบี่ยง คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
เบน
เฉลี่ย
เต็ม
ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย
มำตรฐำน ร้อยละ

สัมประสิทธิ์
กำรกระจำย
(C.V.)

105

0

92

59.57

14.83

56.73

24.90

35

0

34

20.71

5.64

59.17

27.23

4

0

4

2.58

1.16

64.50

44.96

3

0

3

1.77

0.91

59.00

51.41

10

0

10

5.22

1.98

52.20

37.93

5

0

5

3.28

1.31

65.60

39.94

6

0

6

3.34

1.48

55.67

44.31

7

0

7

4.52

1.70

64.57

37.61

35

0

33

19.29

6.07

55.11

31.47

10

0

10

5.61

2.32

56.10

41.35

13

0

13

1.77

0.91

54.77

42.98

- เรขำคณิต

4

0

4

2.01

1.03

50.25

51.24

- พีชคณิต

4

0

4

2.17

1.03

54.25

47.47

4

0

4

2.38

1.17

59.50

49.16

ควำมสำมำรถและ
ตัวชี้วดั
รวมควำมสำมำรถ
3 ด้ำน
ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ
- บอกควำมหมำย
ของคำและประโยค
จำกเรื่องที่ฟัง ดู
อ่ำน
- บอกควำมหมำย
ของเครื่องหมำย/
สัญลักษณ์
- ตอบคำถำมจำก
เรื่องที่ฟัง ดู อ่ำน
- บอกเล่ำเรื่องรำว
ที่ได้จำกกำรฟัง ดู
อ่ำน อย่ำงง่ำย ๆ
- คำดคะเน
เหตุกำรณ์ที่จะ
เกิดขึ้นจำกเรื่องที่ฟัง
ดู อ่ำน
- สื่อสำรควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่
ฟัง ดู อ่ำน
ควำมสำมำรถ
ด้ำนคำนวณ
- จำนวนและกำร
ดำเนินกำร
- กำรวัด

- กำรวิเครำะห์
ข้อมูลและควำม
น่ำจะเป็น

ร้อยละของจำนวนนักเรียน
ปรับปรุง พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

2.93

25.43 44.80 26.84

2.93

15.03 36.96 45.09

13

ควำมสำมำรถและ
ตัวชี้วดั

ส่วนเบี่ยง คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
เบน
เฉลี่ย
เต็ม
ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย
มำตรฐำน ร้อยละ

สัมประสิทธิ์
กำร
กระจำย
(C.V.)

ร้อยละของจำนวนนักเรียน
ปรับปรุง พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ควำมสำมำรถ
35
0
32
19.57 5.95
55.91 30.40
6.05
18.34 48.30 27.32
ด้ำนเหตุผล
- มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในข้อมูล
5
0
5
3.02
1.17
60.40 38.74
สถำนกำรณ์ หรือ
สำรสนเทศ
- วิเครำะห์ขอ้ มูล
สถำนกำรณ์ หรือ
9
0
9
5.28
2.00
58.67 37.88
สำรสนเทศ
- สำมำรถสร้ำง
ข้อสรุปใหม่ ออกแบบ 8
0
8
4.35
1.77
54.38 40.69
วำงแผน
- ให้ข้อสนับสนุน/
โต้แย้งเพื่อกำร
13
0
13
6.93
2.81
53.31 40.55
ตัดสินใจและ
แก้ปัญหำ
** จุดตัดของควำมสำมำรถแต่ละด้ำน : ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 10 / 18 / 25 ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ 8 / 14 / 21
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 10 / 16 / 24

จำกตำรำง 6 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ
2557 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในภำพรวมระดับเขตพื้นที่ เฉพำะโรงเรียนขนำดเล็ก โดยรวมทุกด้ำน มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 56.73 สัมประสิทธิ์กำรกระจำยร้อยละ 24.90 ควำมสำมำรถด้ำนที่มีคะแนนสูงสุดคือ ด้ำนภำษำ
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.17) รองลงมำคือ ด้ำนเหตุผล (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.91) และด้ำนคำนวณ
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.11) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนภำษำ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.17 สัมประสิทธิ์กำรกระจำยร้อยละ 27.23
ร้อยละของจำนวนนักเรียนมีผลกำรประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 44.80) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงที่สุด
คือ บอกเล่ำเรื่องรำวที่ได้จำกกำรฟัง ดู อ่ำน อย่ำงง่ำย ๆ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.60) สำหรับตัวชี้วัด
ที่มีคะแนนต่ำสุดคือ ตอบคำถำมจำกเรื่องที่ฟัง ดู อ่ำน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.20)
ด้ำนคำนวณ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.11 สัมประสิทธิ์กำรกระจำยร้อยละ 30.40
ร้อยละของจำนวนนักเรียนมีผลกำรประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 45.09) ตัวชี้วัดที่มีคะแนน
สูงที่สุดคือ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.50) สำหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนน
ต่ำสุดคือ เรขำคณิต (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.25)
ด้ำนเหตุผล โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.91 สัมประสิทธิ์กำรกระจำยร้อยละ 17.21 ร้อยละ
ของจำนวนนักเรียนมีผลกำรประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 48.30) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในข้อมูล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.40) สำหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุดคือ
ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพื่อกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.31)
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4. กำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน
ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เฉพำะโรงเรียนขนำดเล็ก เปรียบเทียบกับ ปีกำรศึกษำ 2556 และ
ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับประเทศ กับเป้ำหมำยร้อยละ 5
ตำรำง 7 กำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน
ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เฉพำะโรงเรียนขนำดเล็ก เปรียบเทียบกับ ปีกำรศึกษำ 2556
และผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับประเทศ กับเป้ำหมำยร้อยละ 5
กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินกับ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ควำมสำมำรถ

ควำมสำมำรถรวม 3 ด้ำน
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ

คะแนน สพป.สน.3 สพป.สน.3
เต็ม
ปี ก.ศ.
ปี ก.ศ.
105
35

ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ 35
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล

35

สพฐ.

ปี 2556 /สพฐ. / เป้ำหมำย
เป้ำหมำย สพป.สน.3 สพฐ.
เป้ำหมำย

2556

2557

ปี ก.ศ. สูงขึ้น
2557 ร้อยละ 5

58.58

56.73

47.23

62.16
55.47
58.12

59.17
55.11
55.91

50.46
42.89
48.34

61.50
65.26
58.24
61.02

ปี ก.ศ.
2556

ปี ก.ศ.
2557

สูงขึ้น
ร้อยละ 5

ลดลง

สูงกว่ำ

ต่ำกว่ำ

1.85

9.50

4.77

ลดลง

สูงกว่ำ

ต่ำกว่ำ

2.99

8.71

6.09

ลดลง

สูงกว่ำ

ต่ำกว่ำ

0.36

12.22

3.13

ลดลง

สูงกว่ำ

ต่ำกว่ำ

2.21

7.57

5.11

จำกตำรำง 7 ผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ
ผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เฉพำะโรงเรียนขนำดเล็ก เปรียบเทียบกับผลกำรประเมิน
ระดับประเทศพบว่ำ โดยรวมทุกด้ำนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำผลกำรประเมินระดับประเทศ
โดยด้ำนภำษำสูงกว่ำ 9.50 ด้ำนคำนวณสูงกว่ำ 12.22 และด้ำนเหตุผลสูงกว่ำ 7.57
ผลกำรเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2557 พบว่ำ โดยรวมทุกด้ำนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง จำกผลกำร
ประเมินปีกำรศึกษำ 2556 โดยด้ำนภำษำ ลดลง 2.99 ด้ำนคำนวณ ลดลง 0.36 และด้ำนเหตุผล ลดลง 2.21
ผลกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยสูงขึ้นร้อยละ 5 พบว่ำ โดยรวมทุกด้ำนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 5 โดยด้ำนภำษำ ต่ำกว่ำ 6.09 ด้ำนคำนวณต่ำกว่ำ 3.13 และด้ำนเหตุผลต่ำกว่ำ 5.11
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ปัญหำ/อุปสรรค (เฉพำะ NT)
จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีปัญหำ/อุปสรรค ดังนี้
1. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึ กษำขั้นพื้ นฐำนเพื่ อกำรประกันคุณภำพผู้ เรียน ชั้นประถมศึ กษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557 เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 โดยรวมทุกด้ำน
ด้ำนภำษำ ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ตอบคำถำมจำกเรื่องที่ฟัง ดู อ่ำน
ด้ำนคำนวณ ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุด คือ เรขำคณิต
ด้ำนเหตุผล ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุด คือ สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงมีหลักกำรและ
เหตุผลหรือให้ข้อสนับสนุนโต้แย้งที่สมเหตุสมผล
2. ผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปี
กำรศึกษำ 2557 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โดยรวมทุกด้ำนมีคะแนนสูงกว่ำผลกำรประเมินระดับประเทศ แต่ทุกด้ำน
มีคะแนนลดลงจำกผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2556 และต่ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 5
3. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ในปีกำรศึกษำ 2557 มีรูปแบบกำรเขียนตอบ 3 ข้อ จำกข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ขำดทักษะ
กำรเขียน จึงส่งผลให้ผลกำรเปรียบเทียบระหว่ำง ปีกำรศึกษำ 2557 ทุกด้ำนมีคะแนนลดลงจำกผลกำรประเมินปี
กำรศึกษำ 2556 และต่ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 5
2. นักเรียนส่วนใหญ่ชำดทักษะกำรเขียนตอบ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
ปีกำรศึกษำ 2557 (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โดยภำพรวม เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำลดลง ร้อยละ 1.27
เมื่อจำแนกเป็นรำยวิชำพบว่ำ ส่วนใหญ่ลดลง ยกเว้น วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ฯ และกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี เปรียบเทียบกับระดับประเทศ สูงกว่ำร้อยละ 3.47 เมื่อจำแนกเป็นรำยวิชำ ส่วนใหญ่สูงกว่ำ
ระดับประเทศ ยกเว้น สุขศึกษำ และพละศึกษำ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2557 (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยภำพรวม
- เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำลดลง ร้อยละ 0.88 รำยวิชำส่วนใหญ่ลดลง ยกเว้น คณิตศำสตร์
สังคมศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
- เปรียบเทียบกับระดับประเทศ สูงกว่ำร้อยละ 2.46 รำยวิชำส่วนใหญ่ สูงกว่ำระดับประเทศ
ยกเว้น สุขศึกษำและพลศึกษำ
4. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
โดยภำพรวม
- เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 รำยวิชำที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น ได้แก่
ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำและศิลปะ
- เปรียบเทียบระดับประเทศ ต่ำกว่ำร้อยละ 6.10 ทุกรำยวิชำต่ำกว่ำระดับประเทศ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1.1 ระดับชั้นเรียน ครูผู้สอนควรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงละเอียด
ว่ำมีประเด็นใดที่ต้องเร่งรัดพัฒนำอย่ำงเร่งด่วน ศึกษำหำสำเหตุที่ทำให้ผลกำรประเมินคุณภำพของนักเรียน
อยู่ในระดับต่ำ เพื่อนำข้อมูลมำวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
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1.2 ระดับสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ควรนำผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ มำวิเครำะห์จุดแข็งที่ควรส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น และจุดอ่อนที่ต้องเร่งรัดพัฒนำ ควรสร้ำงควำมตระหนักให้ทุก
ฝ่ำยเห็นควำมสำคัญ ร่วมกันวำงแผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ นำแผนสู่กำรปฏิบัติ มีกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
1.3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงควำมสำคัญของคุณภำพ
นักเรียนในทุกด้ำนและทุกสมรรถนะของนักเรียน และควรมุ่งเน้นหรือเร่งรัดพัฒนำควำมสำมำรถและตัวชี้วัดที่มี
ผลกำรประเมินในระดับต่ำ คือ ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ โดยกำหนดนโยบำยหรือแผนงำนกำรพัฒนำอย่ำงจริงจัง
มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง และส่งเสริม สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแก่
สถำนศึกษำ รวมถึงส่งเสริมบุคลำกรให้ได้รับกำรพัฒนำเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำเพิ่มเติม
2.1 ควรศึกษำเชิงวิเครำะห์สำเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลมำ
ใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ
2.2 ควรศึกษำเชิงพัฒนำเพื่อหำรูปแบบกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ในภำพรวมหรือรำยสำระกำรเรียนรู้

3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ปีกำรศึกษำ 2557
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยระดับ
กำร
ของปีกำรศึกษำ
รำยวิชำ
ผลต่ำง
พัฒนำ
2556 2557
เขตพื้นที่ ประเทศ
ภำษำไทย
52.76 50.82 50.82 44.88 5.94
-1.94
คณิตศำสตร์
52.08 46.76 46.76 38.06 8.70
-5.32
วิทยำศำสตร์
46.31 47.29 47.29 42.13 5.16
0.98
สังคมศึกษำ ศำสนำฯ
47.32 52.63 52.63 50.67 1.96
5.31
ภำษำอังกฤษ
45.46 44.22 44.22 36.02 8.20
-1.24
เฉลี่ยรวม 5 รำยวิชำ
48.79 48.34 48.34 42.35 5.99
-0.45
สุขศึกษำและพลศึกษำ 58.84 51.71 51.71 52.20 -0.49
-7.13
ศิลปะ
49.41 46.63 46.63 45.61 1.02
-2.78
กำรงำนอำชีพฯ
51.64 53.61 53.61 56.32 -2.71
1.97
เฉลี่ยรวม 8 รำยวิชำ
50.48 49.21 49.21 45.74 3.47
-1.27
จำกตำรำง เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2557 กับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2556
โดยรวม พบว่ำ คะแนนเฉลี่ย 5 รำยวิชำ และคะแนนเฉลี่ยรวม 8 รำยวิชำ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.45
และ 1.27 ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ รำยวิชำส่วนใหญ่ มีคะแนนลดลงจำกปีที่แล้ว
ยกเว้น วิชำวิทยำศำสตร์ วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว
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กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2557 กับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของระดับประเทศโดยรวม พบว่ำ คะแนนเฉลี่ย
5 รำยวิชำ และคะแนนเฉลี่ย 8 รำยวิชำ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5.99 และ 3.47
ตำมลำดับ และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ รำยวิชำส่วนใหญ่ มีคะแนนสูงกว่ำระดับประเทศ ยกเว้น วิชำสุข
ศึกษำและพลศึกษำ และวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เมื่อพิจำรณำสำระกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทย สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ กำรฟัง กำรดู และกำรพูด, วิชำคณิตศำสตร์ สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ เรขำคณิต,
วิชำวิทยำศำสตร์ สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรดำรงชีวิต, วิชำสังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม, วิชำภำษำอังกฤษ
สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภำษำและวัฒนธรรม, วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ สำระกำรเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์, วิชำศิลปะ สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ นำฏศิลป์ และ วิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรอำชีพ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยระดับ
กำร
ของปีกำรศึกษำ
รำยวิชำ
ผลต่ำง
พัฒนำ
2556 2557
เขตพื้นที่ ประเทศ
ภำษำไทย
45.82 37.13 37.13 35.20 1.93
-8.69
คณิตศำสตร์
34.74 36.20 36.20 29.65 6.55
1.46
วิทยำศำสตร์
45.48 42.11 42.11 38.62 3.49
-3.37
สังคมศึกษำ ศำสนำฯ
42.75 48.15 48.15 46.79 1.36
5.40
ภำษำอังกฤษ
39.33 33.15 33.15 27.46 5.69
-6.18
เฉลี่ยรวม 5 รำยวิชำ
41.62 39.15 39.15 35.54 3.61
-2.47
สุขศึกษำและพลศึกษำ 55.98 57.21 57.21 59.32 -2.11
1.23
ศิลปะ
45.07 44.76 44.76 43.14 1.62
-0.31
กำรงำนอำชีพฯ
43.17 46.60 46.60 45.42 1.18
3.43
เฉลี่ยรวม 8 รำยวิชำ
44.04 43.16 43.16 40.70 2.46
-0.88
จำกตำรำง เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2557 กับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พื้นฐำนปีกำรศึกษำ 2556 โดยรวม พบว่ำ คะแนน
เฉลี่ย 5 รำยวิชำ และคะแนนเฉลี่ย 8 รำยวิชำ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.47 , 0.88 ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ
พบว่ำ รำยวิชำที่มคี ะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น ได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ ,สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สุขศึกษำและพลศึกษำ,
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557
กับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พื้นฐำนของระดับประเทศโดยรวม พบว่ำ คะแนนเฉลี่ย 5 รำยวิชำ และคะแนน
เฉลี่ย 8 รำยวิชำ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3.61 และ 2.46 ตำมลำดับ และเมื่อพิจำรณำเป็น
รำยวิชำ พบว่ำ รำยวิชำส่วนใหญ่ มีคะแนนสูงกว่ำระดับประเทศ ยกเว้น วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
เมื่อพิจำรณำสำระกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทย สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ หลักกำรใช้ภำษำ, วิชำคณิตศำสตร์ สำระกำรเรียนรู้ทมี่ ีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรวัด, วิชำวิทยำศำสตร์ สำระ
กำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดำรำศำสตร์และอวกำศ, วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สำระกำรเรียนรู้
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภูมิศำสตร์, วิชำภำษำอังกฤษ สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร,
วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ชีวิตและครอบครัว, วิชำศิลปะ สำระกำรเรียนรู้
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ บูรณำกำร และ วิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระกำรเรียนรู้ทมี่ ีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ
กำรอำชีพ

18

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
รำยวิชำ

คะแนนเฉลี่ยของ
ปีกำรศึกษำ
กำร
พัฒนำ
2557 2556

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ผลต่ำง
เขต
ประเทศ
พื้นที่
ภำษำไทย
41.34 36.34 41.34 50.76 -9.42
5.00
คณิตศำสตร์
15.16 15.57 15.16 21.74 -6.58
-0.41
วิทยำศำสตร์
28.50 23.50 28.50 32.54 -4.04
5.00
สังคมศึกษำ ศำสนำ
31.06 27.10 31.06 36.53 -5.47
3.96
ภำษำอังกฤษ
17.69 18.32 17.69 23.44 -5.75
-0.63
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 รำยวิชำ 26.75 24.17 26.75 33.00 -6.25
2.58
สุขศึกษำและพลศึกษำ
45.47 49.43 45.47 51.94 -6.47
-3.96
ศิลปะ
31.91 22.61 31.91 34.64 -2.73
9.30
กำรงำนอำชีพ
40.69 42.27 40.69 49.01 -8.32
-1.58
คะแนนเฉลี่ยรวม 8 รำยวิชำ 31.48 29.39 31.48 37.58 -6.10
2.09
จำกตำรำง เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2557 กับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนปีกำรศึกษำ 2556 โดยรวม พบว่ำ
คะแนนเฉลี่ย 5 รำยวิชำ และคะแนนเฉลี่ย 8 รำยวิชำ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.58 และ 2.09 ตำมลำดับ
และ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ รำยวิชำที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 3
ได้แก่ วิชำภำษำไทย ,วิทยำศำสตร์ ,สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และ ศิลปะ
กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2557 กับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของระดับประเทศโดยรวม พบว่ำ
คะแนนเฉลี่ย 5 รำยวิชำ และคะแนนเฉลี่ย 8 รำยวิชำ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 6.25
และ 6.10 ตำมลำดับ และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ทุกรำยวิชำมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำระดับประเทศ
เมื่อพิจำรณำสำระกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทย สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ กำรอ่ำน, วิชำคณิตศำสตร์ สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรวัด, วิชำวิทยำศำสตร์ สำระ
กำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรดำรงชีวิต, วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรมและกำรดำเนินชีวิตในสังคม, วิชำ
ภำษำอังกฤษ สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร, วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ สำระ
กำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ชีวิตและครอบครัว, วิชำศิลปะ สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ
นำฏศิลป์ และ วิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรอำชีพ
ปัญหำและอุปสรรค
1. ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สำระกำรเรียนรู้ที่เขตพื้นที่กำรศึกษำควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ สำระเศรษฐศำสตร์ ของวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สำระกำร
เคลื่อนไหว กำรออกกำลังกำยกำรเล่นเกมกีฬำไทยและกีฬำสำกล สำระกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ สมรรถภำพและกำร
ป้องกันโรค สำระควำมปลอดภัยในชีวิต ของวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ, สำระนำฏศิลป์ ของวิชำศิลปะ ,สำระกำร
อำชีพ และสำระกำรดำรงชีวิตและครอบครัวของวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
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2. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สำระกำรเรียนรู้ที่เขตพื้นที่กำรศึกษำควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกมีคะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ สำระกำรอ่ำน ของวิชำภำษำไทย ,ทักษะ/กระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ ของวิชำคณิตศำสตร์ , สำระประวัติศำสตร์ ของวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม , สำระ
กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ สำระชีวิตและครอบครัว สำระกำรเคลื่อนไหว กำรออกกำลังกำย
กำรเล่นเกม ฯ และสำระกำรเสริมสร้ำงสุขภำพสมรรถภำพ กำรป้องกันโรคของวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ,
สำระดนตรีของวิชำศิลปะ , สำระกำรอำชีพของวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
3. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำระกำรเรียนรู้ที่เขตพื้นที่กำรศึกษำควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกมีคะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ทุกสำระของทุกวิชำ ยกเว้น สำระกำรวัด ของวิชำคณิตศำสตร์
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1.1 ระดับชั้นเรียน ครูผู้สอนควรค้นหำสำเหตุที่ทำให้คุณภำพของนักเรียนของตนไม่เป็นที่น่ำพอใจ
โดยนำข้อมูลจำกผลกำรทดสอบเป็นฐำนในกำรกำหนดแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และสร้ำงนวัตกรรมที่มุ่งปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนำคุณภำพอย่ำงมีทิศทำง และมำกไปกว่ำนั้นควรจะเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเก่งได้รับกำร
พัฒนำได้สูงสุดตำมศักยภำพ
1.2 ระดับสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรระดมทรัพยำกร เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย
โดยวิเครำะห์จุดแข็งและจุดพัฒนำของตนจำกข้อมูลกำรประเมินคุณภำพนักเรียนเพื่อฉำยภำพให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ตระหนักในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเชิงวิชำกำรในระดับท้องถิ่น อำทิ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เน้น
กำรอ่ำน กำรเขียนและกำรส่งเสริมกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ เป็นต้น
1.3 ระดับเขตพื้นที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงควำมสำคัญของคุณภำพนักเรียนใน
ทุกด้ำนและทุกสมรรถภำพของนักเรียน โดยกำหนดนโยบำยในกำรส่งเสริมและยกระดับคุณภำพอย่ำงจริงจัง และ
ควรมีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำเพิ่มเติม
2.1 ควรศึกษำถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพของนักเรียนทั้งปัจจัยเชิงบวกและลบในกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้เพื่อถอดรหัสบทเรียน สกัดขุมควำมรู้อันจะนำสู่กำรปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพที่มีประสิทธิภำพ
2.2 ควรศึกษำระดับกำรพัฒนำคุณภำพของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจำกผลกำรทดสอบคุณภำพ
ในปีที่ผ่ำนมำเพื่อเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรศึกษำ จะทำให้ได้มำซึ่งแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำของ
โรงเรียน
2.3 ควรศึกษำเชิงพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นโดยใช้
ข้อมูลที่ได้เป็นฐำนในกำรจัดกำรส่งเสริมและพัฒนำ
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5. ผลกำรจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร
5.1 ผลกำรจัดปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 จัดทำโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่ำง ซึ่งจะส่งผลให้มีกำรพัฒนำผู้เรียนในสังกัด
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำง ฯลฯ ซึ่งมีกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น โครงกำรโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ โครงกำรโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง โครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด โครงกำรโรงเรียนและห้องเรียนสีขำว โครงกำรค่ำยเยำวชน โครงกำรว่ำยน้ำเพื่อชีวิต
โครงกำรแข่งขันกีฬำ เป็นต้น
ผลกำรดำเนินงำน
1. นักเรียนมีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัติรย์
ร้อยละ 100
2. นักเรียนมีควำมชื่อสัตย์ สุจริต
ร้อยละ 96
3. นักเรียนมีวินัย
ร้อยละ 91
4. นักเรียนใฝ่รู้
ร้อยละ 90
5. นักเรียนมีลักษณะนิสัยอยู่อย่ำงพอเพียง
ร้อยละ 95
6. นักเรียนมีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน
ร้อยละ 92
7. นักเรียนรักควำมเป็นไทย
ร้อยละ 98
8. นักเรียนมีจิตสำธำรณะ
ร้อยละ 94
5.2 ผลกำรจัดกิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขต
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน้ำที่พลเมือง และค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร
บูรณำกำรเป็นกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะของควำมเป็นไทย โดยใช้กิจกรรมที่หลำกหลำย ทั้งในสถำนศึกษำและ
นอกสถำนศึกษำ เชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชุม และท้องถิ่น ตลอดจนวันสำคัญของชำติ ศำสนำ
ผลกำรดำเนินกำร ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่ำนิยมหลักของคนไทย (ร้อยละ 92)
6. ผลกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ขนำดเล็ก โดยใช้รูปแบบ 9 ก้ำว และสนับสนุนงบประมำณค่ำพำหนะ นำนักเรียนไปเรียนรวม จำนวน 6
โรงเรียน และนำระบบ ICT ระบบจัดกำรศึกษำทำงไกล DLTV และ DLIT สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ครบทุกโรงเรียน ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
6.1 ผลกำรประเมินคุณภำพเพื่อประกันคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ 2557
- เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำพบว่ำ โดยภำพรวมลดร้อยละ 1.85 เมื่อจำแนกเป็น
รำยด้ำนลดลงทั้ง 3 ด้ำน
- เปรียบเทียบกับระดับประเทศพบว่ำ โดยรวมสูงกว่ำร้อยละ 9.50 เมื่อจำแนก
เป็นรำยด้ำนสูงกว่ำทั้ง 3 ด้ำน เรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนคำนวณ ด้ำนภำษำ และด้ำนเหตุผล
โดยมีโรงเรียนต่ำกว่ำระดับประเทศ ด้ำนเหตุผล 23 โรง ด้ำนภำษำ 18 โรง และด้ำนคิดคำนวณ 12 โรง
6.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ปีกำรศึกษำ 2557
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
- เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ โดยรวมลดลงร้อยละ 1.14 เมื่อจำแนกเป็น
รำยวิชำพบว่ำลดลง 5 กลุ่มสำระวิชำ ยกเว้น วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำฯ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
- เปรียบเทียบกับระดับชำติพบว่ำ โดยรวมสูงกว่ำ ร้อยละ 14.85 เมื่อจำแนกเป็น
รำยวิชำ พบว่ำส่วนใหญ่สูงกว่ำ ยกเว้น กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ต่ำกว่ำระดับประเทศ
โดยมีโรงเรียนที่ต่ำกว่ำระดับประเทศ รำยวิชำภำษำไทย 18 โรง คณิตศำสตร์ 17 โรง วิทยำศำสตร์ 22 โรง
สังคมศึกษำฯ 29 โรง ภำษำอังกฤษ 25 โรง สุขศึกษำและพลศึกษำ 42 โรง ศิลปะ 38 โรง และกำรงำนอำชีพฯ
44 โรง
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ปัญหำ / อุปสรรคด้ำนผู้เรียน
1.ผู้เรียนบำงส่วนมีควำมบกพร่องกำรเรียนรู้
2. นักเรียนส่วนใหญ่ ผู้ปกครองมีฐำนะยำกจนทำให้ขำดควำมพร้อมในกำรเรียนรู้
3. นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก ต่ำกว่ำร้อยละ 50
4. นักเรียนส่วนใหญ่ขำดทักษะ กระบวนกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบ
5. นักเรียนบำงส่วนมีพฤติกรรมเสี่ยงกำรออกกลำงคัน ยำเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น
6. นักเรียนบำงส่วนขำดทักษะกำรอยู่ร่วมกัน

2.2 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558)
1. กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำ จำนวน 2 ครั้ง ขึ้นไปทุกคน ( 72 คน ) คิดเป็นร้อยละ 100
2. กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำจำนวน 182 คน (ผอ.โรงเรียน) และ
31 คน (รอง ผอ.โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 100
3. กำรพัฒนำครูผู้สอน ได้รับกำรพัฒนำ จำนวน 1,823 คน ได้รับกำรพัฒนำ จำนวน 2 ครั้งขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 100

4. กำรพัฒนำครูอัตรำจ้ำง พนักงำนรำชกำร ได้รับกำรพัฒนำ จำนวน 184 คน ได้รับกำรพัฒนำ
จำนวน 2 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100
5. กำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจ และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
1) ครูผู้สอนได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100
2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100
3) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น (สำนักงำน) ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 50

ปัญหำ/อุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กำรพัฒนำครูไม่สอดคล้องกับควำมจำเป็นต้องกำรของสถำนศึกษำ
ขำดแคลนครูบำงสำขำ เช่น ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ ดนตรี-นำฏศิลป์ เป็นต้น
ครูผู้สอนไม่ครบชั้นและสอนไม่ตรงสำขำวิชำเอก
บุคลำกรทำงกำรศึกษำส่วนใหญ่ขำดทักษะกำรจัดทำรำยงำนทำงวิชำกำร
ปฏิทินกำรพัฒนำครูไม่สัมพันธ์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน
ครูผู้สอนบำงส่วนขำดจิตสำนึกและอุดมกำรณ์ควำมเป็นครู
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่วนใหญ่ขำดทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่วนใหญ่ขำดทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่วนใหญ่ขำดทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำร
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2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558)
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำจำก สมศ. รอบที่ 3 ร้อยละ 100
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีงบประมำณ 2557 ร้อยละ 89 ระดับดีเยี่ยม
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง
ปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2557 (KRS) ได้คะแนน 4.39351 อันดับที่ 4 ของประเทศ
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2558 โดยรวมร้อยละ 98.45จำแนก
เป็นงบดำเนินงำน ร้อยละ 100 งบลงทุน ร้อยละ 97.56
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. องค์คณะบุคคล มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครบทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรบริหำรงำนบุคคล
กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนวิชำกำร และกำรบริหำรงำนทั่วไป
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร จำนวน 21 โรงเรียน

ปัญหำ/อุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงเรียนบำงส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ
โรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่ขำดแคลนงบประมำณ บุคลำกร และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ
โรงเรียนส่วนใหญ่ขำดระบบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศติดตำมช่วยเหลือโรงเรียนยังไม่ต่อเนื่อง
โรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชนบทห่ำงไกล และบำงส่วนกำรคมนำคมไม่สะดวกในกำรเดินทำง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรไม่ครบถ้วนตำมแนวทำงที่กำหนด
ผู้บริหำรสถำนศึกษำบำงส่วน ไม่ตระหนักกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวก และสวัสดิกำรในกำรปฏิบัติงำน
ยังไม่ทั่วถึง เพียงพอ เช่น โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
9. ผู้บริหำรสถำนศึกษำบำงส่วนไม่ตระหนักกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบำยของรัฐบำล
นำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 12 กันยำยน 2557 โดยมีนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ดังนี้
ด้ำนกำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบำลจะนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ และควำมเป็นไทย
มำใช้สร้ำงสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
1. จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมสำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบ และ
กำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ
ประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพ
กำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคนให้เป็นที่ต้องกำร
เหมำะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร
2. ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุง และบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงิน
เพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชน
และประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจำรณำจัดให้
มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
3. ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป
มีโอกำสร่วมจัดกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำย
อำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพ
และควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคลและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น
4. พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่
ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งในด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
5. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพื่อสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะ โดยเฉพำะ
ในท้องถิ่นที่มีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ
6. พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำร
สอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
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7. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำ
มีบทบำทสำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น
รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ และ
ควำมเป็นไทย นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
9. สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล
และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพื่อเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรมของประชำคม
อำเซียนและเพื่อกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก
10. ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ เพื่อเปิดพื้นที่
สำธำรณะ ให้เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์

นโยบำยรัฐมนตรี
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
นโยบำยทั่วไป
1. กำรจัดทำแผนงำนโครงกำรเริ่มใหม่
- ต้องเข้ำใจจุดหมำยว่ำทำเพื่ออะไร
- ต้องวำดภำพงำนลงในรำยละเอียดให้เห็นว่ำ อะไรคืองำนหลัก แล้วมีงำนรองอะไรบ้ำงที่ต้องทำ
เพื่อให้บรรลุงำนหลัก อะไรที่ต้องทำก่อน อะไรที่ต้องทำที่หลัง
- ต้องมีฐำนข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนักศึกษำอำชีวะ ต้องรู้ว่ำตลำดต้องกำรสำขำอะไรบ้ำง แต่ละสำขำ
ต้องกำรกี่คน ฐำนข้อมูลที่ดีจะทำให้กำรวิเครำะห์แม่นยำ
2. กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
- หำปัญหำที่ผ่ำนมำทำไมทำไม่สำเร็จ เช่น ปัญหำอยู่ที่อำยุของนักเรียน ปัญหำอยู่ที่ครู ปัญหำอยู่ที่พ่อแม่
ปัญหำอยู่ที่สภำวะแวดล้อม เพรำะบำงครั้งไม่สำมำรถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว
3. แผนงำน/โครงกำรพระรำชดำริ
- โครงกำรอะไรบ้ำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง
- โครงกำรไหน เป็นดำริของพระองค์ใด ทำแล้ว และกระทรวงศึกษำธิกำรให้กำรสนับสนุนอย่ำงไร
4. งบประมำณ
- โดยเฉพำะงบลงทุน ให้วำงแผนโครงกำรในงบลงทุนในไตรมำสแรกมำเลย
- กำรเสนองบกลำงให้เฉพำะที่จำเป็นเท่ำนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กำรทำแผนงำนโครงกำรบำงอย่ำง
ไม่ต้องใช้งบประมำณใช้งบปกติที่ได้รับ และกำรปรับแผนงำนที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ในงำนบำงโครงกำรต้องมีกำรบูรณำกำรงบประมำณข้ำมแท่ง ก่อนไปบูรณำกำรกับสำนักงบประมำณ
5. เน้นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร
- จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นระบบ นำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย (กำรประชุมทำงไกล โปรแกรมไลน์ ฯลฯ)
เพื่อใช้ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในองค์กร สำมำรถถ่ำยทอดคำสั่งไปยังหน่วยรองได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว สำมำรถ
รำยงำนเหตุกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว
- ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนกำรประชำสัมพันธ์ ทั้งเสมำสนเทศ และประชำสนเทศ
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6. อำนวยกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
- เช่น กำรเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผู้บริหำรถูกกล่ำวหำ, กำรรวมตัวกันต่อต้ำนผู้อำนวยกำร
โรงเรียน นักเรียนปวดท้องอำเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วำงระเบิด เกิดวำตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยไปกำหนดขั้นตอน
กำรปฏิบัติ (อำจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือทำกำรซักซ้อม) อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด
- ใครต้อง Take Action
- กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ระยะสั้น และระยะยำวทำอย่ำงไร
- กำรรำยงำนด่วน ฯลฯ
7. กำรร่วมมือกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคม
- ให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ำมำร่วมกำหนดหลักสูตร
- กำรรับนักเรียนเข้ำไปทำงำนขณะที่ยังศึกษำอยู่ กำรรับนักเรียนเมื่อจบกำรศึกษำ
8. จะให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคและเขตพื้นที่ต่ำงๆ ของแต่ละแท่งเข้ำทำงำน
- ทบทวนบทบำทหน้ำที่
- สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู้
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกพอเพียงหรือไม่
9. โครงกำรจัดอบรมสัมมนำ ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้ำร่วมกำรสัมมนำ
- ผลลัพธ์ที่ต้องกำร เนื้อหำต้องสัมพันธ์กับเวลำ
10. ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร
11. ให้มีกำรนำ ICT เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนในกระทรวงอย่ำงกว้ำงขวำง
- ปัจจุบันได้ดำเนินกำรศูนย์ศึกษำทำงไกล (DL Thailand) ให้บูรณำกำรเข้ำกับสถำนีวิทยุเพื่อกำรศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร (ETV) และเครือข่ำยของอุดมศึกษำโดยใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร เพื่อใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำ กำรเสมำสนเทศ และกำรประชำสนเทศ
12. ให้ควำมสำคัญกับเทคนิคกำรสอนและกำรสื่อ
13. ให้ควำมสำคัญกับบรรยำกำศในกำรทำงำน
- ให้ควำมสำคัญกับกำรประดับธงประจำพระองค์ของพระรำชวงศ์ไทย และธงชำติไทยในหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำต่ำงๆ
- ควำมสะอำดในพื้นที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่
- กำรรักษำควำมปลอดภัย
- แผนเผชิญเหตุ
14. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครู
- เพื่อให้ครูมีเวลำทุ่มเทให้กับกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนอย่ำงจริงจัง
15. กำรประเมินเพื่อควำมก้ำวหน้ำต้องสอดคล้องกับผลกำรพัฒนำผู้เรียน ทั้งควำมรู้และคุณลักษณะและ
ทักษะชีวิต
16. กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อำทิ
- โครงกำรเร่งรัดกำรขับเคลื่อนตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยเฉพำะโครงกำรสำนฝัน
กำรกีฬำสู่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
17. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน กำรนำเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน
- สำมำรถดำเนินกำรได้ หำกเป็นกำรทัศนศึกษำหรือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ เช่น รำอวยพร กำรแสดง
- ไม่มีนโยบำยให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหำร
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นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. กำรแก้ปัญหำเด็กประถม อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
1.1 ปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจนขึ้น กำรสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
โดยใช้แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรสมอง (BBL)
1.2 กำหนดเป้ำหมำยให้นักเรียนชั้น ป. 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ ป. 2 ขึ้นไปต้องอ่ำนคล่อง
เขียนคล่อง
2. กำรดูแลเด็กออกกลำงคัน
กำรดูแลเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ เช่น ต้องมีฐำนข้อมูลเรื่องนี้ เด็กออก
ไปที่ไหนต้องตำมดูแลเด็ก ไปทำงำนที่ไหนต้องมีกำรให้มีเรียนต่อ กศน.
3. ปรับปรุงหลักสูตร
3.1 กำรลดเวลำเรียน ลดกำรบ้ำนนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข แต่ไม่ใช่เวลำเหลือ
แล้วไปจัดกิจกรรม เพิ่มภำระให้นักเรียน
3.2 ไม่ใช่กำรเรียนเพื่อมำสอบอย่ำงเดียว ต้องสร้ำงภูมิด้ำนทำนให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน
3.3 ให้นักเรียนคิด / ปฏิบัติมำกกว่ำท่องจำ
4. กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก
4.1 กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
4.2 ใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLIT) อย่ำงจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริม สนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทำงที่มีคุณภำพ
5. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ใช้โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล DLTV และผ่ำน ICT ด้วย DLIT
6. กำรประเมินครู / นักเรียน / โรงเรียน
กำรประเมินครู / นักเรียน / โรงเรียน หำควำมสมดุล ระหว่ำงกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ
กับภำระงำนของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตอลดจนปรับปรุงกำรคัดสรรครู ผู้บริหำร กำรประเมินวิทยฐำนะ ให้เหมำะสม
อำจจัดโมบำยทีมจำกส่วนกลำงเพื่อลดภำระครู หรือนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย

ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2558 – 2563)
ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นภำรกิจของทุกภำคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำไปสู่
ผลสำเร็จโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ สำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดยุทธศำสตร์ปฏิรูป
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2558 – 2563) ให้สอดคล้องกับกับกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และส่งผลดีต่อควำม
เจริญก้ำวหน้ำของประเทศชำติ โดยกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะ
ด้ำนควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำข้นพื้นฐำน 3
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปฏิรูปกำรพัฒนำ
วิชำชีพ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำร
ยุทธศำสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
(ซุปเปอร์บอร์ดกำรศึกษำ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลกำรศึกษำ
โดยมีเป้ำหมำย 6 ประกำร ได้แก่
1. เด็กจบ ป. 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ และต้องมีกำรประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เสริมทักษะอำชีพเด็กชั้น ม. 1 – 6 ต้องเลือกเรียนวิชำเสริมเป็นสำชำ
วิชำชีพ เพื่อกำรวำงแผนอำชีพในอนำคตได้
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3.
4.
5.
6.

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรปฏิบัติตำมค่ำนิยม 12 ประกำร
กำรขยำยผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง
ผลิตครูที่มีควำมเข้มข้น อำทิ คุรุทำยำท ที่มีควำมสำมำรถตอบรับกำรสอนของเด็กได้อย่ำงแท้จริง

ยุทธศำสตร์ที่ต้องดำเนินกำรจนถึง พ.ศ. 2563
1. ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
1. ปฏิรูปหลักสูตร ตำรำ หนังสือเรียน
2. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
3. ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรศึกษำ
4. ปฏิรูปกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
5. ปฏิรูปกำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
2. ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรพัฒนำวิชำชีพ
1. ปฏิรูประบบกำรสรรหำ
2. ปฏิรูประบบควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ
3. ปฏิรูประบบกำรพัฒนำครู
4. ปฏิรูประบบกำรตอบแทนกำรปฏิบัติงำนและกำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ
3. ยุทธศำสตร์ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำร
1. ปฏิรูปนวัตกรรมใหม่ของสถำนศึกษำ
2. ปฏิรูประบบวำงแผน
3. ปฏิรูประบบงบประมำณ
4. ปฏิรูปโครงสร้ำงอำนำจหน้ำที่
5. ปฏิรูประบบกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
6. ปฏิรูปโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำ

นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นกำรศึกษำเริ่มแรกของคนในชำติ ดังนั้น เพื่อให้กำรศึกษำของประเทศไทย
มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุดในตน
มีควำมรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมำะสม เป็นพื้นฐำนสำคัญในกำรเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และกำรดำรงชีวิตใน
อนำคต สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จึงกำหนดนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนกำร
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิกำร และ
ด้อยโอกำส มีควำมรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน เขียน และกำรคิด เพื่อให้มี
ควำมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูง และโลกของกำรทำงำน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำนสัมพันธ์
กับเนื้อหำ ทักษะ และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วย มำตรฐำนและกำรประเมิน หลักสูตรและ
กำรสอน กำรพัฒนำทำงวิชำชีพ สภำพแวดล้อม กำรเรียนรู้
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4. ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำชีพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ควำมสำมำรถและทักษะที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรจัดกำร และเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน
สร้ำงควำมมั่นใจและไว้วำงใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชำชีพ
5. เร่งสร้ำงระบบให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นองค์กรคุณภำพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภำพ
เพื่อกำรให้บริกำรที่ดีมีควำมสำมำรถผับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีที่คุณภำพและมำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจ และมีวิสัยทัศน์ในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ชัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ ที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง
มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล
7. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ ที่มีข้อมูล สำรสนเทศ และ
ข่ำวสำร เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบำยกำรประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
8. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรทำงำน ให้มีประสิทธิภำพเพื่อกำรให้บริกำรที่ดี ทั้งส่วนกลำง และส่วน
ภูมิภำค เร่งรัดกำรกระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ ที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ กำรมีส่วนร่วมและกำรประสำนงำน สำมำรถใช้เครือข่ำย
กำรพัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพกลุ่มบุคคล องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคล มุ่งเน้นควำมถูกต้อง เหมำะสม เป็นธรรม ปรำศจำก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและกำลังใจ สร้ำงภำวะจูงใจ
แรงบันดำลใจ และควำมรับผิดชอบในควำมสำเร็จตำมภำระหน้ำที่
10. มุ่งสร้ำงพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทำให้กำรศึกษำ
นำกำรแก้ปัญหำสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมำตรกำรเพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่พัฒนำล้ำหลัง และโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่ได้
คุณภำพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของ
ควำมเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ

เป้ำประสงค์
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล
บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน จึงกำหนดเป้ำประสงค์ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค
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3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรม
กำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนบูรณำกำรกำรทำงำน เน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นพิเศษ

กลยุทธ์
จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนด
กลยุทธ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลยุทธ์ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกำส
ในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

ผลผลิต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยังคงผลผลิตเดิมมี 6 ผลผลิตได้แก่
1) ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ
2) ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
3) ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
4) เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ
5) เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
6) ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
โดยมีหน่วยกำกับ ประสำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
จำนวน 183 เขต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จำนวน 42 เขต และสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำ
พิเศษ ซึ่งมีสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นหน่วยปฏิบัติกำรกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ภำรกิจดังกล่ำวสำมำรถตอบสนอง
สภำพปัญหำและรองรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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จุดเน้นกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดจุดเน้นกำรดำเนินกำรใน ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรียนชั้นปฐมวัย มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ และสติปัญญำที่สมดุล
เหมำะสมกับวัยและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ อ่ำนออก เขียนได้
ด้ำนคำนวณ และด้ำนกำรใช้เหตุผลที่เหมำะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้รับกำรส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อำชีพ ด้วยกำรแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอำชีพต่ำง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ สถำนประกอบกำร)
และได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริตในอนำคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และทักษะกำรสื่อสำร
อย่ำงสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้เหมำะสม
ตำมวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะ
ทำงสังคมที่เหมำะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษำใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และอยู่อย่ำงพอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำ และกำรทำงำน และ
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย
1.3 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รบั กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มศักยภำพ เป็น
รำยบุคคล
ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
1.3.1 เด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
ตำมหลักวิชำ
1.3.2 เด็กด้อยโอกำสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำ กีฬำ ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวสถำนประกอบกำร บุคคล
องค์กรวิชำชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และกำรศึกษำทำงเลือก ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับกำรคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยำ ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และทักษะในกำรสื่อสำรมีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2.1.1 ครูได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอนคิดแบบต่ำง ๆ และกำร
วัดประเมินผล ให้สำมำรถพัฒนำและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล
2.1.2 ครูสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรอย่ำงเหมำะสม
2.1.3 ครูได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่น ๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภำคส่วน
ให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดกำรเรียนกำรสอน ให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน
2.1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ
และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ
2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนทุกด้ำน ให้มีประสิทธิภำพ และ
เกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง วำงแผนและสรรหำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียน และสังคม

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
3.1 สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ บริหำร
จัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ ได้รับกำรแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล โดย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสำนงำนหลัก ให้โรงเรียนทำแผนพัฒนำ
เป็นรำยโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ บริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.1.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพัฒนำระบบช่วยเหลือ กำกับ ติดตำมตรวจสอบ กำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ อย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง
3.1.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้น อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงำนในสังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
3.2.1 หน่วยงำนในสังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดับ ทั้ง
ส่วนกลำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
3.2.2 หน่วยงำนในสังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดับ
ทั้งส่วนกลำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
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ส่วนที่ 3
แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แผนกลยุทธ์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 2563)
วิสัยทัศน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่มำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ คุณภำพผู้เรียนอยู่ในอันดับ หนึ่ง ใน สิบ ของประเทศ พร้อมก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย ภำยในปี 2563

พันธกิจ
พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นสำคัญ
เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และพัฒนำสู่มำตรฐำนสำกลด้วยกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรม
กำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบูรณำกำรกำรทำงำน เน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบสู่ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำ
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรการ/แนวทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนรำยบุคคล ทั้งเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพให้มีประสิทธิภำพ
สนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณในรูปแบบที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพำผู้เรียน
ส่งเสริมกำรนำหลักสูตรท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ
ส่งเสริมกำรใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่หลำกหลำย เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีควำมเข้มแข็ง และต่อเนื่อง
ส่งเสริมสนับสนุนกำรแนะแนวผู้เรียนให้มีแรงจูงใจในกำรศึกษำต่อระดับอำชีวศึกษำ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรนำผลกำรทดสอบ NT และ O-NET มำเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย สำหรับผู้เรียนด้อยโอกำส เด็กพิกำร และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้มีควำมเหมำะสม
และเต็มศักยภำพผู้เรียน
9. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนในเขตบริกำร ที่ได้รับบริกำรกำรศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ อย่ำงเหมำะสม
กับช่วงวัยและมีคุณภำพ
2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ภำยใน 1 ปี
3. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 เพิ่มขึ้น
5. จำนวนกิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ที่โรงเรียนจัดให้เหมำะสมกับช่วงวัย
6. จำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้อยโอกำส และพิกำร ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ
7. จำนวนนักเรียนกลุ่มที่ต้องกำร กำรคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยำ ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
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ตาราง โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
ที่
1.

ชื่อโครงการ
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

2.
3.
4.
5.
6.
7.

9

โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ประจาปีการศึกษา
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนระดับชาติ (NT)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ
โครงการส่งเสริมนักเรียน เรียนร่วม
โครงการโรงเรียนสีขาว
(ค่ายสร้างสรรค์)
โครงการแนะแนวอาชีพ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา (เขตสุจริต)

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562

2563

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

กลุ่มนิเทศฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

กลุ่มนิเทศฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

นักเรียนแกนนา

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

นักเรียน ม. ต้น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

โรงเรียนต้นแบบ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนประถมศึกษาและ
นักเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษาและ
นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น
นักเรียน ป. 6 , ม. 3
(Pre O-NET)
นักเรียนชั้น ป. 3
นักเรียนแก่นนาสภา
นักเรียน
นักเรียนพิการ หรือด้อย
โอกาส

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
กลุม่ ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการ/แนวทาง
1. พัฒนำองค์ควำมรู้และสมรรถนะครู ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง และช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง
1.1 พัฒนำและเผยแพร่นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ เน้นทักษะกระบวนกำรคิด แก้ปัญหำ
1.2 พัฒนำและเผยแพร่นวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
1.3 พัฒนำและเผยแพร่กำรใช้สื่อทำงไกล DLTV และ DLIT
1.4 ส่งเสริมกำรนิเทศ ติดตำมภำยในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ และโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน
2. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ และกฎหมำยกำรปฏิบัติรำชกำร
3. เสริมสร้ำงจิตสำนึกและแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรับผิดชอบและขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
3.1 พัฒนำจิตสำนึก อุดมกำรณ์ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูมืออำชีพที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ด้ำนกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ด้ำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และด้ำนอุดมกำรณ์ควำมเป็นครู
3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
4. ประสำนและสนับสนุนองค์คณะบุคคล จัดสรรครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมสำมำรถ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนครูที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึก มำตรฐำนวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. จำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้บริหำรกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ควำมพึงพอใจของโรงเรียนและชุมชนต่อกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์คณะที่เกี่ยวข้อง
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ตาราง โครงการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อน
การบริหารงานพัสดุระบบอิเล็กทรอนิคส์
โครงการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของผู้บริหารสู่
สากล
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โครงาการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านเทคโนโลยี
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการ
ปฏิบัติราชการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครุไทยสู่
สากล (รักนะครูไทย)
โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียน
การสอน
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายวิชาการเพื่อ
ความก้าวหน้าสู่วิชาชีพ
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น(OD)

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

ผู้รับผิดชอบ
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ที่
10
11
12
13
14
15

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการส่งเสริมการจัดทาผลงาน
เพื่อเลื่อนระดับของบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น
โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในสานักงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็ก
บกพร่องการเรียนรู้ (L.D.)
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว
โครงการเสริมสร้างขวัญกาลังใจครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรการ / แนวทาง
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถและมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสถำนศึกษำให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
3. พัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ
4. ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณะชนทรำบถึงควำมจำเป็น และประโยชน์ของกำรมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจังในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
5. สร้ำงช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนในสังกัด และติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง
6. พัฒนำระบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (SAKON 3 Model) ให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน
7. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก รูปแบบ 9 ก้ำว อย่ำงต่อเนื่อง
8. ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
9. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำนของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ส่งเสริมให้มีกำรเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น อัตรกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
หรือมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
11. จัดตั้งกองทุนเงินสวัสดิกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรรองรับมำตรฐำนกำรประเมินภำยนอก รอบสี่
3. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลกำหนด
4. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด
5. ร้อยละของสถำนศึกษำขนำดเล็กที่ดำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ
6. จำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกต้นสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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ตาราง โครงการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561

ผู้บริหาร สพป.
สน.เขต 3 = 40 คน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

กลุ่มนโยบายและแผน

18 ศูนย์

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

กลุ่มนิเทศฯ

ผู้บริหาร และ
บุคลากร = 80 คน

100,000

100,000

100,000

150,000

150,000

กลุ่มอานวยการ

182 โรงเรียน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

กลุ่มนิเทศฯ

77 โรงเรียน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

กลุ่มนโยบายและแผน

182 โรงเรียน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

กลุ่มนิเทศฯ

3 องค์คณะ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

กลุ่มนโยบายและแผน

182 โรงเรียน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

กลุ่มนโยบายและแผน

182 โรงเรียน

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

กลุ่มนโยบายและแผน

182 โรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศฯ

ชื่อโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการประชุมสัมมนาจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา
โครงการส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่
การศึกษา
โครงการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือ
สถานศึกษา
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
องค์คณะบุคคล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา

2562

2563

ผู้รับผิดชอบ
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ส่วนที่ 4
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 มีภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนให้มีคุณภำพ และได้มำตรฐำนจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐบำล จึงกำหนดแผนกลยุทธ์กำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พ.ศ. 2559 – 2563 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 3 และกำหนดปัจจัยและเงื่อนไขสู่ควำมสำเร็จ 3 ประกำร ดังนี้
1.ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 สร้ำงควำมเข้ำใจกับโรงเรียนทุกโรง ให้ตระหนักรับรู้ นโยบำย และแนวทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.2 จัดทำข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนในสังกัดเป็นรำยโรงทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
1.3 ประสำนควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้ำน วัด โรงเรียน
(บวร) องค์กรเอกชน องค์คณะบุคคลให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่อง
1.4 กำกับควบคุม และขับเคลื่อนรูปแบบ SAKON 3s Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กรูปแบบ 9 ก้ำว ให้มีควำมต่อเนื่อง
และยั่งยืน
1.6 จัดทำแผนยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเสนอต่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
1.7 จัดทำแผนกลยุทธ์ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2559 – 2563 เสนอต่อคณะกรรมกำร
เขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อให้ควำมเห็นชอบ
1.8 สร้ำงแรงจูงใจ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นและช่วยเหลือโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่ำระดับประเทศ
ให้มีควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำน เช่น ประกำศเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้รำงวัลผู้บริหำร
โรงเรียนและครูที่ประสบควำมสำเร็จ
1.9 สนับสนุนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำโรงเรียนเอื้อต่อกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
1.10 ประชำสัมพันธ์หลำกหลำยรูปแบบให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง
1.11 ดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อหำแนวทำงกำรดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง
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2. ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
2.1 ประสำนควำมร่วมมือผู้บริหำรโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน บ้ำน
วัด โรงเรียน (บวร) และส่วนรำชกำรในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
2.2 จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
2.3 ดำเนินกำรติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
2.4 ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ขำดแคลนทรัพยำกรในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
2.5 สร้ำงบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
2.6 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อต้นสังกัด และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง
3. ระดับโรงเรียน
3.1 สร้ำงควำมเข้ำใจกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน บ้ำน วัด โรงเรียน (บวร) ให้ตระหนักรับรู้ถึงเป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
3.2 จัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะปำนกลำง ( 3-5 ปี ) เพื่อขอควำม
เห็นชอบคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
3.3 จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมจำเป็น และนโยบำย
ปฏิรูปกำรศึกษำของรัฐบำล
3.4 สร้ำงบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3.5 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
3.6 กำกับติดตำมนิเทศภำยใน เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง
3.7 พัฒนำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.8 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนต่อสำธำรณชน
3.9 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
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