


 

 

 

คำนำ 
 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา     
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับใช้ใน
การบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม มาตรการ
และแนวทางการดำเนินงาน ความสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง  นอกจากนั้นยังคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561–2565) และมาตรการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มุ่งเน้นสาระสำคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นการสร้างสังคมฐานความรู้ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษา บุคลากร กระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่ละขั้นตอนเน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน   
 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความเชื่อมั่นว่าแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลตามตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการขับเคลื่อนมาตรการสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา
ที่ตั้งไว้ 
 
 
 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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ส่วนที่ 1 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  สภาพทั่วไป 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบด้วยเขตพื้นที่ปกครอง 4 อำเภอ คือ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย 
อำเภอบ้านม่วง และอำเภอคำตากล้า แบ่งการปกครองออกเป็น 35 ตำบล 338 หมู่บ้าน พื้นที่ 2,838 ตารางกิโลเมตร      
มีประชากร 274,056 คน ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายเผ่าพันธุ ์เช่น  ไทยย้อ  ไทยโย้ย  ไทยลาว  และภูไท 

 
ภาพที่ 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

 1.2  ขนาดและที่ตั้ง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 
530 หมู่ 5 ถนนเดื่อเจริญ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร  
ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 85  กิโลเมตร ห่างจากอำเภอคำตากล้า 25 กิโลเมตร ห่างจากอำเภออากาศอำนวย  
30  กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบ้านม่วง 37  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้    

          ทิศเหนือ  มี เขตติดต่อ อำเภอพรเจริญ อำเภอบึ งโขงหลง อำเภอโซ่พิ สัย และอำเภอเซกา                
จังหวัดบึงกาฬ 

  ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ อำเภอนาทม อำเภอนาหว้า และอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
  ทิศใต ้ มีเขตติดต่อ  อำเภอพรรณานิคม และอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
  ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อ อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี          
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                                                 ภาพที่  2  แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 

1.3  ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการคมนาคม 
 พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้  ไร่นา  สวน  มีแม่น้ำที่สำคัญ 2  สาย ไหลผ่านคือ แม่น้ำยาม  
และแม่น้ำสงคราม  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 ( พังโคน-บึงกาฬ ) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22      
(อุดรธานี – สกลนคร) และมีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมติดต่อทุกอำเภอทุกโรงเรียน สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล ลักษณะ
ภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Savanna Climate : AW) แบ่งเป็น 3 ฤดู  คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  ฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม  และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ ์อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 26.10 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดป1ี,500 มิลลิเมตร   

 1.4  สภาพเศรษฐกิจ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 25,642 บาท ต่อคนต่อปี มีการทำนาเกลือ ที่ได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 4 ตำบล ได้แก่ บ้านหนองกวั่ง บ้านโนนแสบง ตำบลหนองกวั่ง, บ้านคำอ้อ ตำบล
ดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง, บ้านดอกนอ ตำบลอินทร์แปลง, บ้านกุดเรือคำ บ้านจำปาดง ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 1.5  สภาพทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 ประชากรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม  
มีสถานที่วัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ ประเพณีแข่งขันเรือยาวและไหลเรือไฟ ที่อำเภออากาศอำนวย พิธีกรรมหมอเหยา 
ที่อำเภอวานรนิวาส ศูนย์วัฒนธรรมที่โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย นอกจากนี้ยังมีศูนย์หัตถกรรม
ช่างฝีมือ ได้แก่  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร อำเภอบ้านม่วง  ศูนย์ศิลปาชีพวัดเสนานฤมิตร อำเภอคำตากล้า และศูนย์
หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองบ้านวาใหญ่ และผ้าย้อมครามบ้านถ้ำเต่า อำเภออากาศอำนวย  
 
 

 1.6  การจัดการศึกษา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการศึกษาสำหรับระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนภาคเอกชน จัดการศึกษาทั้งสาย
สามัญ และสายอาชีพ  รวมทั้งมีการจัดการศึกษานอกระบบ  โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอ (ส่วนสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 3 ยังไม่มีผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชนและเขตพื้นที่การศึกษาอื่น) 

 1.7  ข้อมูลสถานศึกษา 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 3  มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 182 โรงเรียน    
รายละเอียดดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563) 
  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน          120    โรงเรียน คิดเป็น  65.93 % 
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   จำนวน           62      โรงเรียน คิดเป็น  34.07 % 
         รวมทั้งสิ้น    182    โรงเรียน คิดเป็น   100 % 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

           
แผนภูมิที ่1  แสดงข้อมูลจำนวนสถานศึกษา 

 
     1.7.1  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 
  โรงเรียนขนาดเล็ก     82  โรงเรียน  (จำนวนนักเรียน 1 –  120 คน)  คิดเป็น 45.05 % 
  โรงเรียนขนาดกลาง   95  โรงเรียน  (จำนวนนักเรียน 121–499 คน)   คิดเป็น 52.20 % 
  โรงเรียนขนาดใหญ ่    5  โรงเรียน  (จำนวนนักเรียน 500 คนขึ้นไป)  คิดเป็น   2.75 % 
           รวมทั้งสิ้น       182      โรงเรียน 

 

                     
แผนภูมิที ่2  แสดงโรงเรียนจำแนกตามขนาด 

 

  
 

65.93%

34.07%

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ประถมศึกษา

ขยายโอกาส

45.05%

52.20%

2.75%

โรงเรียนจ าแนกตามขนาด

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 1.8  บุคลากร รวมทั้งสิ้น  2,633  คน 

  1.8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3      
มีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 2,633 คน จำแนกดังนี้ ( ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ) 
   -  บุคลากรในสำนักงาน   จำนวน      70  คน  คิดเป็น  2.66 % 
   -  ผู้บริหารโรงเรียน/ข้าราชการคร ู  จำนวน   2,039    คน  คิดเป็น       77.44 %  
   -  พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง  จำนวน    166  คน  คิดเป็น  6.30 % 
   -  ธุรการโรงเรียน/พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน     219 คน  คิดเป็น  8.32 % 
   -  ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน    139  คน  คิดเป็น  5.28 % 
                      

              
แผนภูมิที ่3  แสดงจำนวนบุคลากร 

  1.8.2 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำแนกตามกลุ่ม/หน่วย
ต่าง  ๆดังนี ้( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ) 
   -  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  1 คน 
   -  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  3 คน 
   -  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  จำนวน  16 คน 
   -  กลุ่มอำนวยการ    จำนวน  15 คน 
   -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จำนวน  9 คน 
   -  กลุ่มบริหารงานบุคคล    จำนวน  9  คน 
   -  กลุ่มนโยบายและแผน    จำนวน  5 คน 
   -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวน  7 คน 
   -  หน่วยตรวจสอบภายใน    จำนวน  2 คน 
   -  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  1 คน 
   -  กลุ่มกฎหมายและคดี    จำนวน  1 คน 
   -   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   จำนวน  1  คน  

              รวม      70  คน 

2.66%

77.44%

6.3%
8.32%

5.28% ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการในส านักงาน

ผู้บริหารโรงเรียน/ข้าราชการครู

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

ธุรการโรงเรียน/พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว
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    1.8.3 บคุลากรในสถานศึกษา     
    -  ผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวน             174       คน 
    -  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวน             25     คน 
    -  ข้าราชการครู    จำนวน           1,840   คน 
    -  พนักงานราชการ    จำนวน              109     คน 
    -  ครูอัตราจ้าง    จำนวน             57     คน 
    -  ธุรการโรงเรียน    จำนวน           182     คน 
    -  ครพูี่เลี้ยงเด็ก    จำนวน  37     คน 
    -  ลูกจ้างประจำ    จำนวน           52    คน 
    -  ลูกจ้างชั่วคราว    จำนวน   87     คน 
           รวม         2,563    คน 
 

 1.9  จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3  รวมทั้งสิ้น  30,454  คน 
   1.9.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน     5,812    คน  คิดเป็น 19.08 % 
   1.9.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน 21,042    คน  คิดเป็น 69.09 % 
   1.9.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน     3,547    คน  คิดเป็น 11.66 %  
   1.9.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน         53    คน  คิดเป็น   0.17 % 
 
 
 
 

                     
แผนภูมิที ่4  แสดงจำนวนนักเรียนในสังกัด 

 

 
 
 

19.08%

69.09%

11.66%
0.17% จ ำนวนนักเรียน

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 1.11 จำนวนนักเรียนจำแนกตามขนาด ตามรายชั้นเรียน ดังตาราง 1-3 

ตาราง 1  จำนวนโรงเรยีนจำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2563  
ประเภท จำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 182 100 
จำแนกตามประเภทที่เปิดสอน   
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

120 
61 
1 

65.93 % 
33.52 % 
0.55 % 

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

 
82 
56 
30 
9 
4 
1 
- 

 
45.05 % 
30.78 % 
16.48 % 
4.94 % 
2.20 % 
0.55 % 

- 
                

  จากตารางที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีจำนวน 182  
โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.93 รองลงมาเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 33.52 และจำแนกตามขนาด พบว่า เป็นโรงเรียน
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 0 – 120 คน) มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  45.05 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดที่ 2 – 6 ตามลำดับ 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ตาราง 2  จำนวนนักเรียน จำแนกรายชั้น เพศ หอ้งเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน

ห้องเรียน 
ร้อยละ ห้อง:

นักเรียน ชาย หญิง รวม  
อนุบาล 1 146 161 307 27 1 11 
อนุบาล 2 1,356 1,263 2,619 190 8.6 14 

อนุบาล 3 1,447 1,439 2,886 190 9.47 15 

รวมก่อนประถมศึกษา 2,949 2,863 5,812 407 19.08 14 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,782 1,629 3,411 204 11.2 17 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1,876 1,737 3,613 210 11.86 17 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,789 1,735 3,524 206 11.57 17 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,702 1,700 3,402 202 11.17 17 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,794 1,750 3,544 206 11.63 17 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1,851 1,697 3,548 206 11.65 17 

รวมประถมศึกษา 10,794 10,248 21,042 1,234 69.09 17 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 672 542 1,214 63 3.98 19 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 635 557 1,192 64 3.91 19 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 604 537 1,141 64 3.74 18 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,911 1,636 3,547 191 11.66 19 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 13 19 1 0.06 19 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 7 19 1 0.06 19 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 7 15 2 0.05 7 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 27 53 4 0.17 13 

รวมทั้งสิ้น 15,680 14,774 30,454 1,836 100 17 

ร้อยละ 51.49 48.51     
 

  จากตารางที่ 2  จำนวนนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2563  มีจำนวนรวม  30,454  คน  จำแนกเป็น
นักเรียนชาย 15,680  คน คิดเป็นร้อยละ 51.49  นักเรียนหญิงจำนวน 14,774 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.51 มีจำนวน
ห้องเรียน 1,836 ห้องเรียน  (ห้องเรียน : นักเรียนเฉลี่ย 1 : 17) 
    เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
69.09  สำหรับจำนวนห้องเรียนพบว่าระดับประถมศึกษามีมากที่สุดจำนวน 1,234 ห้องเรียน ส่วนจำนวนห้องเรียนต่อ
นักเรียนพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุดคือ 1:19  
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ตาราง 3  จำนวนนักเรียน จำแนกตามขนาด ครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนปีการศึกษา 2563 

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน นักเรียน คร ู ห้องเรียน 
ครู:

นักเรียน 
ห้อง:

นักเรียน 
ขนาดที่ 1 (นร.0 - 120 คน) 82 6,290 462 654 1:14 1:10 
     -  นักเรียน 1 - 20 คน 3 43 5 17 1:9 1:3 
     -  นักเรียน 21 - 40 คน 3 104 10 18 1:10 1:6 
     -  นักเรียน 41 - 60 คน 14 738 62 113 1:12 1:7 
     -  นักเรียน 61 - 80 คน 25 1,778 125 204 1:14 1:9 
     -  นักเรียน 81 - 100 คน 20 1,768 127 162 1:14 1:11 
     -  นักเรียน 101 - 120 คน 17 1,859 133 140 1:14 1:13 
ขนาดที่ 2 (นร.121 - 200 คน) 56 8,746 716 527 1:12 1:17 
ขนาดที่ 3 (นร.201 - 300 คน) 30 7,064 495 335 1:14 1:21 
ขนาดที่ 4 (นร.301 - 499 คน) 9 3,305 178 151 1:19 1:22 
ขนาดที่ 5 (นร.500 - 1,499 คน) 4 3,512 167 127 1:21 1:28 
ขนาดที่ 6 (นร.1,500 - 2,499 คน) 1 1,537 66 42 1:23 1:37 
ขนาดที่ 7 (นร. > 2,500 คน) - - - -   
รวมทั้งสิ้น 182 30,454 2,084 1,836 1:15 1:17 

 จากตาราง 3  เมื่อพิจารณาข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด พบว่าจำนวนโรงเรียนขนาดที่ 1  
(นักเรียน 0 – 120 คน) มีจำนวนมากที่สุดรองลงมาคือโรงเรียนขนาดที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ 
                เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านจำนวนนักเรียนพบว่าโรงเรียนขนาดที่ 2  มีนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือขนาดที่ 3  
ขนาดที่ 1  ขนาดที่ 5  ขนาดที่ 4  และขนาดที่ 6 ตามลำดับ 
           เมื่อพิจารณาข้อมูลครูต่อนักเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดที่ 6  มีอัตราครูต่อนักเรียนมากที่สุด (1:23)  รองลงมา
คือขนาดที่ 5 (1:21) ขนาดที่ 4 (1:19)  ขนาดที่ 3 และขนาดที่ 1  (1:14)  ขนาดที่ 2 (1:12)  ตามลำดับ  ส่วนนักเรียนต่อ
ห้องเรียนพบว่าขนาดที่ 6  มีอัตรานักเรียนต่อห้องมากที่สุด (1:37) รองลงมาคือขนาดที่ 5  (1:28)  ขนาดที่ 4  (1:22)  
ขนาดที่ 3  (1:21)  ขนาดที่ 2  (1:17) และขนาดที่ 1 (1:10) ตามลำดับ 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 146 161 307 27 
อนุบาล 2 1,356 1,263 2,619 190 
อนุบาล 3 1,447 1,439 2,886 190 
รวมก่อนประถมศึกษา 2,949 2,863 5,812 407 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,782 1,629 3,411 204 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,876 1,737 3,613 210 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,789 1,735 3,524 206 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,702 1,700 3,402 202 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,794 1,750 3,544 206 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,851 1,697 3,548 206 
รวมประถมศึกษา 10,794 10,248 21,042 1,234 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 672 542 1,214 63 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 635 557 1,192 64 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 604 537 1,141 64 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,911 1,636 3,547 191 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 13 19 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 7 19 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 7 15 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 27 53 4 

รวมทั้งสิ้น 15,680 14,774 30,454 1,836 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 
อำเภอวานรนิวาส 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 38 38 76 8 
อนุบาล 2 579 551 1,130 82 
อนุบาล 3 635 592 1,227 84 
รวมก่อนประถมศึกษา 1,252 1,181 2,433 174 

ประถมศึกษาปีที่ 1 726 661 1,387 87 
ประถมศึกษาปีที่ 2 784 785 1,569 89 
ประถมศึกษาปีที่ 3 710 689 1,399 87 
ประถมศึกษาปีที่ 4 684 673 1,357 87 
ประถมศึกษาปีที่ 5 737 695 1,432 87 
ประถมศึกษาปีที่ 6 734 720 1,454 88 
รวมประถมศึกษา 4,375 4,223 8,598 525 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 268 203 471 26 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 219 202 421 26 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 225 227 452 26 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 712 632 1,344 78 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวมทั้งสิ้น 6,339 6,036 12,375 777 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 
อำเภอคำตากล้า 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 26 26 52 6 
อนุบาล 2 145 120 265 20 
อนุบาล 3 165 177 342 20 
รวมก่อนประถมศึกษา 336 323 659 46 

ประถมศึกษาปีที่ 1 201 196 397 21 
ประถมศึกษาปีที่ 2 204 174 378 21 
ประถมศึกษาปีที่ 3 183 172 355 21 
ประถมศึกษาปีที่ 4 191 192 383 21 
ประถมศึกษาปีที่ 5 187 197 384 21 
ประถมศึกษาปีที่ 6 200 181 381 21 
รวมประถมศึกษา 1,166 1,112 2,278 126 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 69 47 116 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 68 60 128 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 62 45 107 7 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 199 152 351 19 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวมทั้งสิ้น 1,701 1,587 3,288 191 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 
อำเภอบ้านมว่ง 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 - - - - 
อนุบาล 2 357 318 675 48 
อนุบาล 3 371 369 740 47 
รวมก่อนประถมศึกษา 728 687 1,415 95 

ประถมศึกษาปีที่ 1 395 337 732 49 
ประถมศึกษาปีที่ 2 439 373 812 51 
ประถมศึกษาปีที่ 3 455 443 898 50 
ประถมศึกษาปีที่ 4 399 397 796 48 
ประถมศึกษาปีที่ 5 438 411 849 49 
ประถมศึกษาปีที่ 6 461 398 859 49 
รวมประถมศึกษา 2,587 2,359 4,946 296 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 212 182 394 19 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 199 178 377 20 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 183 171 354 19 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 594 531 1,125 58 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 13 19 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 7 19 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 7 15 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 27 53 4 

รวมทั้งสิ้น 3,935 3,604 7,539 453 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 
อำเภออากาศอำนวย 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 82 97 179 13 
อนุบาล 2 275 274 549 40 
อนุบาล 3 276 301 577 39 
รวมก่อนประถมศึกษา 633 672 1,305 92 

ประถมศึกษาปีที่ 1 460 435 895 47 
ประถมศึกษาปีที่ 2 449 405 854 49 
ประถมศึกษาปีที่ 3 441 431 872 48 
ประถมศึกษาปีที่ 4 428 438 866 46 
ประถมศึกษาปีที่ 5 432 447 879 49 
ประถมศึกษาปีที่ 6 456 398 854 48 
รวมประถมศึกษา 2,666 2,554 5,220 287 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 123 110 233 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 149 117 266 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 134 94 228 12 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 406 321 727 36 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวมทั้งสิ้น 3,705 3,547 7,252 415 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 30 38 68 10 
อนุบาล 2 333 326 659 77 
อนุบาล 3 343 342 685 77 
รวมก่อนประถมศึกษา 706 706 1,412 164 

ประถมศึกษาปีที่ 1 410 338 748 80 
ประถมศึกษาปีที่ 2 432 419 851 81 
ประถมศึกษาปีที่ 3 430 404 834 80 
ประถมศึกษาปีที่ 4 386 386 772 80 
ประถมศึกษาปีที่ 5 434 371 805 82 
ประถมศึกษาปีที่ 6 439 381 820 81 
รวมประถมศึกษา 2,531 2,299 4,830 484 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 5 23 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 9 12 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 4 13 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 30 18 48 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวมทั้งสิ้น 3,267 3,023 6,290 654 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 36 32 68 5 
อนุบาล 2 564 530 1,094 67 
อนุบาล 3 595 597 1,192 66 
รวมก่อนประถมศึกษา 1,195 1,159 2,354 138 

ประถมศึกษาปีที่ 1 688 648 1,336 69 
ประถมศึกษาปีที่ 2 695 642 1,337 73 
ประถมศึกษาปีที่ 3 694 658 1,352 71 
ประถมศึกษาปีที่ 4 643 613 1,256 67 
ประถมศึกษาปีที่ 5 686 683 1,369 70 
ประถมศึกษาปีที่ 6 706 629 1,335 69 
รวมประถมศึกษา 4,112 3,873 7,985 419 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 672 542 1,214 63 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 635 557 1,192 64 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 604 537 1,141 64 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,911 1,636 3,547 191 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 13 19 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 7 19 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 7 15 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 27 53 4 

รวมทั้งสิ้น 7,244 6,695 13,939 752 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
จำแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู ้
 
ตาราง 1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตาม 
           รายวิชาและสาระการเรียนรู ้
 

รายวิชาและสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ภาษาไทย 
   การอ่าน 
   การเขียน 
   การฟัง การด ูและการพูด 
   หลักการใชภ้าษา 
   วรรณคดีและวรรณกรรม 

44.69 
51.15 
51.50 
42.30 
35.04 
39.84 

12.96 
19.27 
15.16 
25.68 
16.96 
23.00 

ภาษาอังกฤษ 
   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   ภาษาและวฒันธรรม 
   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

27.85 
27.37 
31.84 
24.57 

11.05 
12.49 
16.80 
20.16 

คณิตศาสตร ์
   บูรณาการ 
   จำนวนและการดำเนินการ 
   การวัด 
   เรขาคณิต 
   พีชคณิต 
   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

28.68 
33.63 
29.32 
31.84 
20.92 
50.83 
15.23 

13.36 
24.45 
17.85 
27.31 
29.60 
49.99 
20.94 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ตาราง 1 (ต่อ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  
จำแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู ้
 

รายวิชาและสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
วิทยาศาสตร ์
   บูรณาการ 
   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 
   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
   สารและสมบัติของสาร 
   แรงและการเคลื่อนที่ 
   พลังงาน 
   กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 

31.82 
43.77 
30.54 
44.59 
27.72 
31.27 
28.97 
35.21 
23.07 

11.41 
31.99 
18.58 
37.28 
17.71 
33.43 
19.95 
25.73 
29.79 

 จากตาราง 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ภาษาไทย 
มีคะแนนเฉลี่ย 44.69 ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 27.85 คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 28.68 และวิทยาศาสตร์  
มีคะแนนเฉลี่ย 31.82 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 12.96, 11.05, 13.36, และ 11.41 ตามลำดับ  
 เมื่อพิจารณาสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ การเขียน, วิชาภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาและวัฒนธรรม, วิชา
คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ พีชคณิต,และวิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกวิชาควรเร่งพัฒนาทุกสาระการเรียนรู้ 
 

1.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561  

ตาราง 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  
          กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ของปีการศกึษา 
การพัฒนา 

จำนวนโรงเรียนที่มีการพัฒนา
เพิ่มขึ้น  

2561 2562 +/- ร้อยละ จำนวน (182) ร้อยละ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

50.28 
31.53 
31.40 
36.67 

44.69 
27.85 
28.68 
31.82 

-5.59 
-3.68 
-2.72 
-4.85 

-11.12 
-11.67 
-8.66 
-13.23 

35 
44 
67 
35 

19.23 
24.18 
36.81 
19.23 

คะแนนเฉลี่ย 37.47 33.26 -4.21 -11.24 30 16.48 
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  จากตาราง 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยรวม
พบว่า คะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 4.21 คิดเป็นร้อยละ 11.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา 
พบว่าทุกวิชามีคะแนนลดลงจากปีที่แล้ว  

 สำหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีการพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา
สูงขึ้นจำนวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.48 โดยวิชาคณิตศาสตร์ มีจำนวนโรงเรียนที่มีการพัฒนาของคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.81 

 1.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด 

ตาราง  3  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับจังหวัด 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับจังหวัด 

จังหวัด เขตพ้ืนที ่ จำนวน (182) ร้อยละ 
ภาษาไทย 47.35 44.69 -2.66 59 32.42 

 
ตาราง 3 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับจังหวัด 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับจังหวัด 

จังหวัด เขตพ้ืนที ่ จำนวน (182) ร้อยละ 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

29.42 
30.51 
33.74 

27.85 
28.68 
31.82 

-1.57 
-1.83 
-1.92 

42 
65 
54 

23.08 
35.71 
29.67 

คะแนนเฉลี่ย 35.26 33.26 -2.00 47 25.82 

จากตาราง 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับจังหวัด โดยรวมพบว่า
คะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 2.00 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่าทุก
รายวิชามีคะแนนต่ำกว่าระดับจังหวัด  
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สำหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชาสูงกว่าระดับจังหวัด 
จำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.82 โดยวิชาคณิตศาสตร์มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
จังหวัดมากที่สุด จำนวน 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.71 

1.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6          
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับสังกัด 

ตาราง   4   การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                     
              ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับสังกัด 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับสังกัด 

สังกัด สพฐ. เขตพ้ืนที ่ จำนวน (182) ร้อยละ 
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ์

47.95 
30.86 
31.60 

44.69 
27.85 
28.68 

-3.26 
-3.01 
-2.92 

55 
25 
57 

30.22 
13.74 
31.32 

ตาราง 4 (ต่อ)  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6             
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับสังกัด 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับสังกัด 

สังกัด สพฐ. เขตพ้ืนที ่ จำนวน (182) ร้อยละ 
วิทยาศาสตร ์ 34.30 31.82 -2.48 46 25.27 

คะแนนเฉลี่ย 36.18 33.26 -2.92 37 20.33 

 จากตาราง 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของระดับสังกัด โดยรวม พบว่าคะแนนเฉลี่ย 
4 รายวิชา ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 2.92 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่าทุกรายวิชามีคะแนนต่ำ
กว่าระดับสังกัด  
 สำหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา สูงกว่าระดับสังกัด 
จำนวน 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.33 โดยวิชาวิทยาศาสตร์ มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสังกัด
มากที่สุด จำนวน 57 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.32 

1.5 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6          
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับประเทศ 
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ตาราง  5  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
            ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พื้นฐานของระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับประเทศ 

ประเทศ เขตพ้ืนที ่ จำนวน (182) ร้อยละ 
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

49.07 
34.42 
32.90 
35.55 

44.69 
27.85 
28.68 
31.82 

-4.38 
-6.57 
-4.22 
-3.73 

42 
5 
44 
36 

23.08 
2.75 
24.18 
19.78 

คะแนนเฉลี่ย 37.99 33.26 -4.73 27 14.84 

 จากตาราง 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6  
ปีการศึกษา 2562 กบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับประเทศ  โดยรวมพบว่าคะแนน
เฉลี่ย 4 รายวิชา ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 4.73 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกรายวิชา  
มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ  

 สำหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา สูงกว่า
ระดับประเทศ จำนวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.84 โดยวิชาคณิตศาสตร์ มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าประเทศมากที่สุด จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 24.18 
 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
จำแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู ้
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ตาราง 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562   
จำแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู้  

รายวิชาและสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ภาษาไทย 
   การอ่าน 
   การเขียน 
   การฟัง การด ูและการพูด 
   หลักการใช้ภาษา 
   วรรณคดีและวรรณกรรม 
ภาษาอังกฤษ 
   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   ภาษาและวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร์ 
   บูรณาการ 
   จำนวนและการดำเนินการ 
   การวดั 
   เรขาคณิต 

49.50 
42.60 
43.12 
63.22 
44.44 
63.77 
27.92 
28.20 
25.91 
21.84 
25.33 
15.66 
11.67 
21.85 

13.37 
17.96 
20.69 
22.11 
11.17 
26.54 
6.78 
7.26 
17.49 
9.32 
17.67 
20.22 
32.10 
19.68 

 ตาราง 6 (ต่อ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562 จำแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู้  

รายวิชาและสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

   พีชคณิต 
   การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   
วิทยาศาสตร ์
   บูรณาการ 
   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 
   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
   สารและสมบัติของสาร 
   แรงและการเคลื่อนที่ 
   พลังงาน 
   กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 

25.40 
19.12 
28.48 
22.01 
31.23 
36.08 
25.21 
23.89 
30.31 
33.04 
24.75 

18.11 
18.27 
7.02 
27.92 
14.60 
33.94 
13.66 
19.01 
15.45 
20.31 
22.48 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 จากตาราง 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
พบว่า ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 49.50 ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 27.92 คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 21.84 
และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 28.48 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 13.37,6.78,9.32 และ7.02 
ตามลำดับ  
 เมื่อพิจารณาสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ วรรณคดีและวรรณกรรม, วิชาภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร, วิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ พีชคณิต และวิชาวิทยาศาสตร์ สาระ
การเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกวิชาควรเร่งพัฒนาทุกสาระการเรียนรู้ 

 2 . 2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

ตาราง 7  เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
            ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ของปีการศึกษา 
การพัฒนา 

จำนวนโรงเรียนที่มีการพัฒนา
เพิ่มขึ้น  

2561 2562 +/- ร้อยละ จำนวน (61) ร้อยละ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

46.11 
25.85 
24.38 
32.48 

49.50 
27.92 
21.84 
28.48 

3.39 
2.07 
-2.54 
-4.00 

7.35 
8.01 

-10.42 
-12.32 

43 
48 
16 
5 

70.49 
78.69 
26.23 
8.20 

คะแนนเฉลี่ย 32.21 31.94 -0.27 -0.84 27 44.26 

  จากตาราง 7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศกึษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศกึษา 2561 โดยรวม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชาลดลงร้อยละ 0.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาภาษาไทย     
กับรายวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.35 และ 8.01 ตามลำดับ และรายวิชาที่มีคะแนน
เฉลี่ยลดลง คือ รายวิชาคณิตศาสตร์ กับรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 10.42 และ 12.32 
ตามลำดับ 
 สำหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีการพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา 
สูงขึ้น จำนวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.26 โดยวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนโรงเรียนที่มีการพัฒนาของ
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 48 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.6 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 2.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด 

ตาราง  8   การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
             ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับจังหวัด 

จังหวัด เขตพื้นที ่ จำนวน (62) ร้อยละ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

54.02 
30.53 
24.64 
29.37 

49.50 
27.92 
21.84 
28.48 

-4.52 
-2.61 
-2.80 
-0.89 

9 
4 
9 
17 

14.75 
6.56 
14.75 
27.87 

คะแนนเฉลี่ย 34.64 31.94 -2.70 6 9.84 

 จากตาราง 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับจังหวัด โดยรวมพบว่า 
คะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 2.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา 
พบว่า ทุกวิชามีคะแนนต่ำกว่าระดับจังหวัด  

 สำหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชาสูงกว่าระดับ
จังหวัด จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.84 โดยวิชาวิทยาศาสตร ์มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
จังหวัดมากที่สุด จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 27.87 

 

 2.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของระดับสังกัด 
 

ตาราง   9  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
             ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับสังกัด 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับสังกัด 

สังกัด สพฐ. เขตพื้นที ่ จำนวน (61) ร้อยละ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

55.91 
32.98 
26.98 
30.22 

49.50 
27.92 
21.84 
28.48 

-6.41 
-5.06 
-5.14 
-1.74 

7 
0 
4 
8 

11.48 
0.00 
6.56 
13.11 

คะแนนเฉลี่ย 36.52 31.94 -4.58 1 1.64 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 จากตาราง 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับสังกัด โดยรวมพบว่าคะแนน
เฉลี่ย 4 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัสังกัด 4.58 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่าทุก
วิชามีคะแนนต่ำกว่าระดับสังกัด 

 สำหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชาสูงกว่าระดับ
สังกัด จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.64 โดยวิชาวิทยาศาสตร์ มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
สังกัดมากที่สุด จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 13.11 

 
2.5 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ 
ตาราง 10 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับประเทศ 

ประเทศ เขตพ้ืนที ่ จำนวน (61) ร้อยละ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

55.14 
33.25 
26.73 
30.07 

49.50 
27.92 
21.84 
28.48 

-5.64 
-5.33 
-4.89 
-1.59 

8 
0 
4 
10 

13.11 
0.00 
6.56 
16.39 

คะแนนเฉลี่ย 36.30 31.94 -4.36 2 3.28 

 จากตาราง 10 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศกึษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ โดยรวม
พบว่า คะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 4.36 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายวิชา พบว่า ทุกวิชามีคะแนนต่ำกว่าระดบัประเทศ 

 สำหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา สูงกว่า
ระดับประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.28 โดยวิชาวิทยาศาสตร์ มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าประเทศมากที่สุด จำนวน 10 โรงเรยีน คิดเป็นร้อยละ 16.39 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
จำแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู ้

ตาราง 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  
             จำแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู ้
 

รายวิชาและสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ภาษาไทย   
   การอ่าน 
   การเขียน 
   การฟัง การด ูและการพูด 
   หลักการใชภ้าษา 
   วรรณคดีและวรรณกรรม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
   หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตฯ 
   เศรษฐศาสตร์  
   ประวัติศาสตร ์
   ภูมิศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 
   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   ภาษาและวฒันธรรม 
   ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
คณิตศาสตร ์
   บูรณาการ 
   จำนวนและการดำเนินการ 
   การวัด 
   พีชคณิต 

32.91 
31.25 
37.71 
66.67 
29.40 
32.08 
29.50 
29.38 
33.13 
24.38 
25.94 
34.69 
22.19 
21.08 
16.67 
32.39 
23.86 
12.81 
9.38 
22.50 
10.42 
11.76 

11.55 
12.81 
17.94 
17.68 
14.46 
11.84 
5.52 
5.56 
13.45 
5.27 
9.56 
10.07 
4.77 
6.70 
10.80 
13.62 
10.60 
5.22 
14.99 
17.14 
22.73 
8.05 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ตาราง 11 (ต่อ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562     
            จำแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู้ 
 

รายวิชาและสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
วิทยาศาสตร ์
   บูรณาการ 
   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 
   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
   สารและสมบัติของสาร 
   แรงและการเคลื่อนที ่
   พลังงาน 
   กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 

11.93 
24.63 
18.75 
29.46 
25.00 
28.63 
19.08 
15.18 
22.92 
32.59 

9.49 
5.71 
39.03 
15.24 
22.05 
11.11 
12.26 
10.68 
25.60 
31.64 

 จากตาราง 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 32.91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 29.50ภาษาอังกฤษ       
มีคะแนนเฉลี่ย 22.19 คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 12.81 และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 24.63 โดยมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 11.55, 5.52, 4.77, 5.22 และ 5.71 ตามลำดับ  
 เมื่อพิจารณาสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ การฟัง การดู และการพูด, วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ ภูมิศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษากับความสัมพันธ์กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น, วิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จำนวนและการดำเนินการ, 
และวิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาราศาสตร์และอวกาศ ทุกวิชาควรเร่งพัฒนา
ทุกสาระการเรียนรู ้

 3.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ตาราง   12   เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  
               ปกีารศึกษา 2 5 6 2 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2 5 6 1  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา การพัฒนาจาก 

ปีการศึกษา 2561 2561 2562 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

35.08 
29.67 
18.13 
13.75 
28.33 

32.91 
29.50 
22.19 
12.81 
24.63 

-2.17 
-0.17 
4.06 
-0.94 
-3.70 

คะแนนเฉลี่ย 24.99 24.41 -0.58 
 จากตาราง 12 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษา     

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561 โดยรวม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.58  และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชา
ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

 3.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด 
ตาราง   13  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับจังหวัด 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
จังหวัด เขตพ้ืนที ่

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ์

40.71 
34.90 
25.58 
22.10 

32.91 
29.50 
22.19 
12.81 

-7.80 
-5.40 
-3.39 
-9.29 

ตาราง 13 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
จังหวัด เขตพ้ืนที ่

วิทยาศาสตร ์ 28.00 24.63 -3.37 
คะแนนเฉลี่ย 30.26 24.41 -5.85 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จากตาราง 13 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับจังหวัด โดยรวมพบว่า
คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 5.85 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา 
พบว่า ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับจังหวัด 

3.4  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
     ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับสังกัด 

ตาราง  14  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
             ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับสังกัด 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
สังกัด เขตพ้ืนที ่

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

43.02 
36.10 
28.97 
25.62 
29.40 

32.91 
29.50 
22.19 
12.81 
24.63 

-10.11 
-6.60 
-6.78 
-12.81 
-4.77 

คะแนนเฉลี่ย 32.62 24.41 -8.21 

 จากตาราง 14 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับสังกัด โดยรวมพบว่า 
คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 8.21 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา 
พบว่า ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัด 
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แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

3.5  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
               ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ 
 
ตาราง   15  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     
             ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
ประเทศ เขตพ้ืนที ่

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

42.21 
35.70 
29.20 
25.41 
29.20 

32.91 
29.50 
22.19 
12.81 
24.63 

-9.30 
-6.20 
-7.01 
-12.60 
-4.57 

คะแนนเฉลี่ย 32.34 24.41 -7.94 

 จากตาราง 15 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของระดับประเทศ โดยรวมพบว่า 
คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 7.94 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา 
พบว่า ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่   1   ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ   
 ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่   2   ได้แก ่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่   3   หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1  และ  2  
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 
 ซึ่งสรุปแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทย      
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย   
ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ   
ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ
ทรัพยากร- ธรรมชาติและประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศ 
ในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1)ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4)ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5)ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6)ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพัน  
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นรวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
จะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
ประกอบด้วย  1)ความมั่นคง  2)การต่างประเทศ  3)การพัฒนาการเกษตร  4)อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5)การ
ท่องเที่ยว  6)การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  7)โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  8)ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  9)เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10)การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม        
11)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  12)การพัฒนาการเรียนรู้  13)การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14)ศักยภาพ
การกีฬา 15)พลังทางสังคม  16)เศรษฐกิจฐานราก  17)ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  18)การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 19)การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ  20)การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21)การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  22)กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  23)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง  ๆ
โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญประกอบด้วย ประเทศชาติ    
มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย  12  ด้าน ได้แก ่ 1) ด้านการเมือง  2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  3) ด้านกฎหมาย  4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  5) ด้านเศรษฐกิจ  6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  7) ด้านสาธารณสุข  8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ด้านสังคม  10) ด้านพลังงาน          
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป  5  เรื่อง ได้แก่  1)การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย  2)การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
3)การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  4)การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน       
5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมาย รวมทั้ งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี   6  ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ                 
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ  1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  2) การสร้าง
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ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน           
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน  6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย  7)การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม   9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจและ  10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรก
เกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค ์รวมทั้งความเป็นพลวัตรเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมาย    
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy)         
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ  1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้  23  ประเด็น มีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12            
การพัฒนาการเรียนรู้ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลักของ
ชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการ
จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่
เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  19  แผน ได้แก่                
1)การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  2)การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  3)การเสริมสร้าง
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ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข           
4)การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  5)การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  6)การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง  7)การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  8)การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
9)การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10)การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  11)การเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติจากภัยทุจริต  12)การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  13)การรักษาความมั่นคงทางทะเล  14)การป้องกันและ
แก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15)การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16)การรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ 17)การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน  18)การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ ำ                  
19)การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา         
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็นนโยบายหลัก 
12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก  8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุข
และหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน   
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรมและนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก          
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้  10)การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11)การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย                   
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ     
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่         
1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม
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เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการรายป ี(พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ   
เท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 

แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่  12                
(พ.ศ. 2560 - 2564)  นโยบายและแผนระดับชาติ ว่ าด้ วยความมั่ นคง และแผนปฏิบั ติ ราชการระยะ  3  ปี                   
(พ.ศ. 2563 - 2565)  ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอ่ืน ๆ  ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 
6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด แนวทางการ
พัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
 
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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 - นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการ           
ใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติเชื่อมั่น
และร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการโดย
มุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 - จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
 - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือ
ปฏิบัติตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาท ิการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
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 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่งชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
 - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
 - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สาม    
ในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียงวินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                   
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได ้
 5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน             
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
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 - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ           
การปฏิรูปองค์การ 
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้                
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
 - นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
 5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่ เข้าใจ Supply และตอบโจทย์  
Demand” โดย 
 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง  ๆเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skillและ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 
 - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่ว
ประเทศ 
 ทั้งนี้ เพ่ือนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือทำ ครูยกกำลังสองที่เน้นเพ่ิมคน
เก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียนหลักสูตรยกกำลังสองที่เน้น     
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ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก ่On-Site 
เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมโดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่      
ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อโรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
 - จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
 - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ                                
(Train The Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ                                        
(Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์  www.deep.go.th โดยปลดล็อคและเปิดกว้าง              
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 
 - ให้ผู้ เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่                
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 - จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 
 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 4.0             
ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้ 

- วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

- พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษา โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ล                          
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

- นโยบาย 
 1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตวัต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2. ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
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 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อ
เพ่ือการมีงานทำ 
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน         
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน              
ที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง   
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
 4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  
 
 
 
- กลยุทธ์หน่วยงาน 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



46 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
    และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

- ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกนัพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ   

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
85 

2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษา 

20 

3. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก(O-NET)และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษได้รบัการพัฒนาการจดัการศึกษา ตามบรบิท 80 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผูเ้รียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จติใจ สังคม และสติปัญญา 80 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น(*) 3 
3. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพตามความถนดัและความสามารถ (วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทัศนศิลป์

นาฏศิลปด์นตรีกีฬา) 
29,125 

4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 1 
5. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 200 
6. ร้อยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้

ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดบัการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
100 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ไดร้ับการเตรยีมความพร้อมด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ในการ
ประเมินระดับนานาชาตติามโครงการPISA 

100 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

- 

9. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบคุคลเพิ่มขึ้น - 

10. ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาใหม้ีความรูส้มรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ตลอดจนความท้าทาย  
ที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่21 

80 
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(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                            
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เท่านั้น 

 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. อัตราการเข้าเรยีนของผู้เรยีนแตล่ะระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอาย ุ

 - ระดับปฐมวัย 
 - ระดับประถมศึกษา 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามญั -อาชีวศึกษา) 

 
100 
100 
100 
78 

2. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผูด้้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพฒันาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

3,630,000 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจดัการศึกษาตามบริบท 80 
4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนนุปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

80 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิม่ขึ้น 2 

2. โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสมัฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น 20 
3. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

4. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสตัยส์ุจรติ 50 
5. ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามคีวามอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการ

จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
80 
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ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
วิสัยทัศน์     

 “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นองค์กรหลักที่มปีระสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะในศตวรรษที่  21  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
   1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 
                         ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
                        อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
                    5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
                        เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน      
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระบบ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
                        เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand  4.0            

             ค่านิยม 
 “มุ่งบริการ เหนือมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ” 

    เป้าหมาย  
    1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ           

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์                 

อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

  2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน  ๆ

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

    3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ สมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
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ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
นำไปสู่การสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ  

   4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ     
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

  5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง     

เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

  7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีสมดุลในการบริหารจัดการ            

เชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น

ระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

     ยุทธศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 2. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

การขับเคลือ่นมาตรการสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ยุทธศาสตร์ที่  1   จดัการศกึษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ

  มาตรการที่ 1  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1.1 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1. ร้อยละ 100 บุคลากรได้รับการส่งเสริมการป้องกันและประพฤติมชิอบ 
  
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

2.1 สง่เสริมและพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารี 

และยุวกาชาด   

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี               

และยุวกาชาด  
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  มาตรการที่ 3 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

3.1 ส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยโดยผ่าน

กระบวนการสภานักเรียน   

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการส่งเสริมระบอบประชาธปิไตย             

โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน    
  
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  

แนวทาง  ตัวชีวั้ดความสำเร็จ  

4.1 โรงเรียนคุณธรรม    1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม   

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา           

ตามแนวศาสตร์พระราชาและสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรส์ำคัญ   

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนบัสนุนการจัด

การศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์        

ที่สำคัญ   

 
มาตรการที่ 5 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียน   

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

5.1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 

อบายมุข     

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข     

5.2 ค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด    2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตมีพฤติกรรม 

ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

5.3 ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน    3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์    

5.4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

อย่างเข้มข้นในโรงเรียนขยายโอกาส  

4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที่มีประสิทธิภาพ   

5.5 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนา 

นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทาง

กระทรวงสาธารณสุข  

5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการ 

ที่ดีตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข  
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ยุทธศาสตรท์ี่  2   การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน      
มาตรการที ่ 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กให้มี

พัฒนาการรอบด้านและสมดุลตามหลักสูตร

ปฐมวัย   

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จัดการศึกษาให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน    

อย่างสมดุลในระดับที่สูงขึ้น และมีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงสมรรถนะ           

สำคัญในศตวรรษที่ 21  

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ด้านความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 

ตามหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับ    

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม

หลักสูตรแกนกลาง มีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นและ        

มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21  

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัด 

การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และพลวัตทาง การศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21  

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางอย่าง         

มีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
มาตรการที่ 2 การพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับการศึกษา  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

2.1  นิเทศติดตามและพัฒนาโรงเรียน    

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและพัฒนาโรงเรียน         

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 

มาตรการที่ 3 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

3.1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

เรียนร่วมและเรียนรวม  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวมจัดการศึกษาเรียนร่วม 

และเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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มาตรการที่ 4 การพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

4.1  ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีพ  

ในโรงเรียนขยายโอกาส  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสได้รับการส่งเสริมการเรียนการสอน

ด้านอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส  
 

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

5.1  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูเข้าร่วมแสดงความสามารถทักษะ        

ทางวิชาการ  

5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดห้องเรียน 

ส่งเสริมความสามารถพิเศษ  

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดห้องเรียน

ส่งเสริมความสามารถพิเศษ  

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มาตรการที่  1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ

เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ

พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

 

มาตรการที ่ 2  สร้างขวัญ กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู    

และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการ 

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน

เป็นเลิศได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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มาตรการที่  3  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

3.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้        

มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน     

ที่ เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนอัตรากำลัง    

การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน วินัย 

และการลาออกจากราชการ  

1. ร้อยละ 100  ของโรงเรียนมีแผนอัตรากำลังส่งผลให้การดำเนินการ

บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ  

 

  

ยุทธศาสตรท์ี่   4   สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบรกิารศึกษาที่มีคุณภาพ  
                         มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

มาตรการที ่ 1  เกณฑ์เด็กเข้าเรียน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาส

ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่ วถึ ง         

มีคุณภาพและเสมอภาค 

1. ร้อยละ 100  ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาส 

ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

 

มาตรการที่ 2 ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

2.1  ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัด

การศกึษา (NEW DLTV , DLIT)  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่

อย่างทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ  

1.  ร้อยละ 90  ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา   

     (NEW DLTV , DLIT)  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตรท์ี่  5   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรการที ่ 1   ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิด 
          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
      

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1.1 ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

และการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและ          

การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ  

1.2 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่การปฏิบัติ  

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         

สู่การปฏิบัติ  

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  
 

มาตรการที ่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง      

                    กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การบริหาร 
จัดการขยะและทักษะชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การบริหารจัดการ

ขยะและทักษะชีวิต 

2.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การบริหาร 

จัดการขยะและทักษะชีวิต  

1. บริหารจัดการขยะและทักษะชีวิต  
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ยุทธศาสตรท์ี่  6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา    
มาตรการที ่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป. สกลนคร เขต 3 และสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
                    และศาสตร์พระราชา  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1.1 ส่งเสริม พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่    

ให้เป็นสำนักงานมาตรฐาน  

1. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีการกำกับ 

ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือและรายงานผลการใช้งบประมาณ 

2. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาระบบฐาน 

ข้อมูลกลาง Big Data  

3. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีการติดตาม 

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  

4. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการปรับปรุง พัฒนา

ระบบเน็ทเวิร์ก  

5. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไร้กระดาษ   

6. ร้อยละ 100 มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ. สพป. สกลนคร  

เขต 3  ผอ. กลุ่ม และศึกษานิเทศก์  

7. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนา  

8. สพป. สกลนคร เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศของครู และบุคคลากรทางการ 

ศึกษาครบถ้วนถูกต้อง  

9. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการนิเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

10. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการประหยัด

พลังงาน และร่วมกันประหยัดพลังงาน เช่น ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ

น้ำมันเชื้อเพลิง  

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  

11. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ  

12. รอ้ยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบการควบคุมทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ  

13. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการรายงานผลการจัดการศึกษา และจัดทำ

กรอบแนวทางในการวางแผน 

14. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการสัมมนา เพ่ือให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  
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 มาตรการที่  2  ส่งเสริมและแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

แนวทาง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

2.1 สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา  

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองนักเรียน 

ชุมชน สังคม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดจน

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการพัฒนาผู้เรียน  
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ส่วนที่  4  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมาย จุดเน้น และตัวชี้วัดที่กำหนด ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 5,000,000  บาท สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับรายการต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้    

           1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานตามภารกิจและบริบทของสำนักงาน จำนวน   3,000,000  บาท  

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             จำนวน   2,000,000  บาท 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดก้ำหนดภารกิจ กรอบแนวทางการ
ดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาทุกระดับ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียดของ
แผนงานโครงการ เป้าหมาย จุดเน้นตัวชี้วัด และกิจกรรมที่สำคัญ จำแนกตามโครงการ และกิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน รายการที่มีความจำเป็น และงบสำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน     
1 ค่าสาธารณูปโภค 500,000   
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 200,000   
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000   
4 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 50,000   
5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000   
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000   
7 ค่าวัสดุสำนักงาน 300,000   
8 ค่าใช้จ่ายประชุมผู้บริหาร,ประธานศูนย์ และอ่ืนๆ 50,000   
9 ค่าเบี้ยประชุม กต.ปน. (4 ครั้ง) 37,000   
10 ค่าลูกจ้างชั่วคราว (8 คน) 1,045,800   
11 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 417,200   

  รวมทั้งสิ้น 3,000,000 
  

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

       2.  โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคณุธรรม สพฐ.  15,000  
น.ส.พลอยนภัส    ทัศนพงษ ์          
นายธเนศ  ศรีท้าว   

2 
โครงการเสรมิสร้างศักยภาพผู้บังคับบญัชาลูกเสือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูลู้กเสือเนตรนาร ี

 30,000  
นายวีระศักดิ์   สุวรรณไตร     
และคณะ   

3 

โครงการวิจยัเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทางวิชาการน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร  ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน ในโรงเรียนแกนนำสถานศึกษาพอเพียง 
สพป. สกลนคร เขต 3  

 60,000  นางธนัตถ์ศรณ์   เถายะบุตร 

  

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธภิาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 20,000  นางสาวจิราพร  เลิศลำหวาน  

5 โครงการอาหารกลางวันดี สู่วิถีโรงเรียนสุขบัญญตัิการเสริมสร้าง
ให้คนไทยมสีุขภาวะทีด่ ี

 50,000  นางศิริพันธุ ์   บุปผาเวียง  

 รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 1 175,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 

ที ่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ 

1 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และประกวด
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจรติ
ระดับประเทศ 

 24,600  นางยุวดี   ชุมปัญญา 
  

2 
โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย               
“เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได”้ 

 50,000  
นางนิติพร   ศรีโนนยาง                    
นายศักดิ์พงษ์   วรรณวาส   

3 
โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 50,000  นายปริญญา  อุปลา   

4 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ทั้งระบบสู่การเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที ่21 และการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก Active 
Learning 

 40,000  นายปริญญา  อุปลา 
  

5 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์        ด้าน
วิทยาการคำนวณ "Coding & Computing Science" 

 30,000  
นายศักดิ์พงษ ์  วรรณวาส                 
นายธัชพล   คุณแก้ว   

6 โครงการประเมินคุณภาพผูเ้รียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)   30,000  
น.ส.พลอยนภัส  ทัศนพงษ ์         
นายธเนศ ศรีท้าว                   
นางจณิสตา  สมบรูณ ์   

7 
โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ช้ันประถมศึกษา ปี
ที่ 1 (RT) 

 30,000  
น.ส.พลอยนภัส  ทัศนพงษ ์          
นายธเนศ  ศรีท้าว               
นางจณิสตา   สมบูรณ ์   

8 
โครงการคดัเลอืกนักเรียนและสถานศกึษาเพื่อเข้ารับการประเมิน
คัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 10,000  นายจรัญ  สุภาพันธ ์  

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 2 264,600 

  

 
 
 
 
  

    

  

     



61 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม องค์กรคณุธรรม  54,400  
นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์   

และคณะ 
 

2 
โครงการประเมินการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้        
ครูผู้ช่วย 

 40,000  นายสุทธิศักดิ์  สุทธิอาจ  

3 การrพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัย  65,000  นางสาววิริยา บาลตำบล  

 

4 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเทคนคิการสอนโพนิคส์(Phonic) 
สำหรับครูผูส้อนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3  60,000  

นางโศรดา  พรหมสาขา            
ณ สกลนคร และคณะ 

 

 

5 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ด้วยสื่อ 60 พรรษา   35,000  

นายธัชพล  คุณแก้ว / 
นางยุวดี  ชุมปัญญา 

 

 

6 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ 

 30,000  
นายวีระศักดิ์  สุวรรณไตร    

และคณะ 
 

 

7 
โครงการส่งเสริมสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพือ่ให้มีหรือเลื่อนวิทยะฐานสูงขึ้น 

 80,000  
นายสมสวาท  ประเสริฐสังข์  

และคณะ 
 

8 โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะครผูู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  40,000  นางปรินดา  สุรภักดิ ์  

9 
โครงการประเมินสมัฤทธิ์ผลการปฏิบตัิงานในหน้าที ่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี 

 25,000  นางปรินดา  สุรภักดิ ์  

10 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
องค์การ "องค์การแห่งความสุข" หลักสูตร "สพป. ยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 ก้าวไกลด้วยหัวใจคณุธรรม" 

 150,000  นางปรินดา  สุรภักดิ ์  

11 
อบรมครูนักจติวิทยาในสถานศึกษา เพื่อพฒันางานแนะแนวและ
ส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนสู่การมีงานทำ 

 23,000  นางสาวสุรดิา   ผานะวงศ ์  

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 3 602,400 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
                       ทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิชอบโครงการ หมายเหตุ 

1 
โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 35,000  
นายธัชพล    คุณแก้ว           
นางยุวดี   ชุมปัญญา 

 

2 
โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 

 90,000  นายถนัดชัย   สุรภักดิ ์  

3 
โครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ
และมมีาตรฐาน 

 20,000  นางสุทธิมา   สาริบตุร  

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 145,000 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิชอบโครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิง่แวดล้อม  15,000  นางศุจิกา    อ้วนละมัย  

 

2 

โครงการสร้างจติสำนึกและความรู้การผลิตและบริโภคและบรโิภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ

 40,000  นางศิริพันธุ ์   บุปผาเวียง  

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 5 55,000 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิชอบโครงการ หมายเหตุ 
1 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  150,000  

นางโศรดา พรหมสาขา ณ 
สกลนคร และคณะ 

  

2 
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 65,000  
นายทวีทรัพย์  มาละอินทร์ 
และคณะ   

3 
โครงการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วย
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

 25,000  นายธเนศ   ศรีท้าว   

4 จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัย  5,000  นายสกล  ชัยทวีกุล   

5 
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 

 158,000  นางสาวรุ่งทิวา สีเหลือง   

6 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร  20,000  นางสาววริศรา  พูนเจริญผล   

7 
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา 

 35,250  นางสาวจินดา  แสนสุริวงศ ์   

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสด ุ  60,000  นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร   

9 
โครงการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 30,000  นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม  

10 โครงการพัฒนาข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารอย่างเป็นระบบ  50,000  นายถนัดชัย  สุรภักดิ ์  

11 โครงการการจัดทำแผนปฏิบตัิการ 2564   30,000  นางสงวน   หีบแก้ว  

12 
โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนนิงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

 49,750  นางสาวจิราภา  ป่ินทะวงศ ์  

13 
โครงการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

 30,000  นายถนัดชัย   สุรภักดิ ์  

14 โครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา  50,000  
นางนิติพร  ศรีโนนยาง                    

นายศักดิ์พงษ์  วรรณวาส  

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6 758,000    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 
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          ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ กรอบและแนวทางสำคัญ       
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ    พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560–2579 แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  จึงได้กำหนดแนวทางในการบริหารการนำแผนสู่       
การปฏิบัติ ดังนี้  

       1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับในความเป็นมา        
และความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 กับนโยบายและแผนฯที่สำคัญอ่ืนๆ และสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ
ในทิศทางเดียวกัน 

       2. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ เกิดเห็นความสำคัญของการจัดทำแผน 
โดยกระบวนการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจง 

 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำแผนฯ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การจัดทำแผนฯทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดทำเอกสารเผยแพร่ และจัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนฯแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  4. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนเกิดความตระหนัก และการมีส่วนร่วม 
  5. การนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แผนฯ 
  6. การสร้างความเข้าใจและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ให้หน่วยงาน และสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 
  7. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนต่าง  ๆ
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
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  8. การนิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนินการตามแผนฯ โดยแต่งตั้งคณะนิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนิน 
การจากทุกภาคส่วนต่างๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำการดำเนินการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ 
  9. การกำหนดมาตรการในการรายงานผลการดำเนินการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ มีความต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง สถานการณ์ บริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการ 
  10. การจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือสรุปผลการดำเนินการทั้งหมด ที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนในปีต่อไป 
 

แนวทางดาเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 
 1. ด้านความปลอดภัย 
 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้สามารถ
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด       
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข หากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าวอย่างเท่าทันสถานการณ์ 
 - สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาวะของตนเอง และสามารถปรับตัวในภาวะชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) 
 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                   
ที่พึงประสงค ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนทุกคน 
 สถานศึกษา 
 - จัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
 - เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที เช่น   
ภัยคุกคามทาง Cyber การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา 
การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
 - พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยที่เกิดจากความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน 

 2. ด้านโอกาส 
 เด็กปฐมวัย 
 - ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตามและ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
 ผู้เรียน 
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 - พัฒนาการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามความ
ถนัดของแต่ละบุคคล 
 - ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
 ผู้เรียนกลุ่มพิเศษ 
 - พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิการ และกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
 - ให้สถานศึกษาดาเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ที่อยู่นอก
ระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

 3. ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียน  
 - จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลก มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ (พอเพียง วินัย สุจริต            
จิตอาสา) มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 - ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน จัดทำแผนงาน 
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 - มีแผนบูรณาการการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 หลักสูตร 
 - พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
หลักสูตรอิงสมรรถนะ (competency-based) มุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้เรียนโดยตรง ยึดความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติ          
ได้เป็นหลัก เพ่ือผู้เรียนจะมีทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสาหรับ              
การทำงาน การแก้ปัญหา และการดารงชีวิต 
 - การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิรูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Leaning              
เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
 - พัฒนา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำมีทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 - สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ                     
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
 - ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และจัดการเรียน
โดยใช้เทคโนโลยีทางไกลโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 
 - การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู ให้ได้รับการพัฒนา                
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์วิชาชีพครู ให้ลึกซึ้ง มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี รวมถึงมีความรู้และทักษะ                
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal) 
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 - พัฒนาครูให้เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระในแต่ละวิชา มีมาตรฐานวิชาชีพและ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม ่
 - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละบุคคลทั้งด้าน
การใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุกทักษะ              
การสร้างสรรค์ การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
 - พัฒนาระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (PLC 
& CPD) โดยมีการพัฒนารายบุคคล ผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development 
Plan : EIDP) และส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
ของครู ผ่านศูนย์การพัฒนาศักยภาพรายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) 
 - พัฒนาระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 - พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร และโรงเรียนขนาดเล็กประเภทอ่ืนๆ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ด้วยกระบวนการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น โรงเรียนในโครงการ
พระราชดำร ิโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 - จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย ยึดหลักการนำข้อมูล
ความต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา ในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 - พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 - มีระบบติดตามในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based ทั้งในระดับคลัสเตอร์(Cluster) 
เขตพ้ืนที่สหวิทยาเขต เครือข่าย และสถานศึกษา โดยนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษา 
 - เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน           
ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 - พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 สถานศึกษา 
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 - คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา            
ของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน 
 - ประสานหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญร่วมขับเคลื่อน              
การดำเนินงาน 
 - ปรับหลักสูตรและออกแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ 
 - มีคณะกรรมการร่วมกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้งร่วมกำกับติดตาม 
การขับเคลื่อนนโยบายและงานอ่ืน  ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

 

คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 
นายทินกร  อินทะนาม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

นายไตรทอง สืบเชื้องาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชต ิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

นายสกุณ แก้วพิกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

คณะทำงาน 

นายสกุณ แก้วพิกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

นายถนัดชัย สุรภักดิ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางคนึงนิช  ผาสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

นางสงวน  หีบแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวอรอุมา จันทรมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวอมรรัตน์  ธนู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวจิราภา  ปิ่นทะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นายพนมพร  มาตราช  เจ้าหน้าที่กลุ่ม DLICT 

นางสาวณิชาภัทร  แสงวารินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว 

 
ปก/รูปเล่ม 
นายถนัดชัย สุรภักดิ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นายพนมพร  มาตราช  เจ้าหน้าที่กลุ่ม DLICT 

 




	ปกแผน64.pdf
	คำนำ
	สารบัญ
	ส่วนที่ 1
	ส่วนที่ 2
	ส่วนที่ 3 
	ส่วนที่ 4
	ส่วนที่ 5
	คณะผู้จัดทำ
	ปกแผนหลัง64

