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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีจุดมุ่งหมำยและหลักกำรในกำรจัดกำรศึกษำที่ส ำคัญยิ่ง เพ่ือพัฒนำสังคมไทย       
ให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และมุ่งมั่นให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้คนไทยได้รับโอกำสเท่ำเทียมกันที่จะเรียนรู้     
ตลอดชีวิต โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ ด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้ ยึดหลักกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำสำระกำรเรียนรู้ และกระบวนกำรเรียนรู้ให้เป็นไป        
อย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนกำรจัดระบบโครงสร้ำง และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำยึดหลักกำรควำมมีเอกภำพ        
ด้ำนนโยบำยและหลำกหลำยในกำรปฏิบัติ หลักกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินสถำนภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต ๔ ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร ที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weaknesses) ที่เป็นโอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์ 
SWOT Analysis ซึ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน 
องค์คณะบุคคล ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรจัดกำรศึกษำ (Stakeholders) ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ    
 ๑. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในน ำเสนอ (๗ S) ตำมล ำดับที่มีสภำพแวดล้อมภำยใน             
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ด้ำนโครงสร้ำง ด้ำนบุคลำกร/สมำชิก           
ในหน่วยงำน ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกในหน่วยงำน ด้ำนทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถของหน่วยงำน     
ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำร โดยรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับที่ เป็นจุดแข็ง             
มีค่ำเท่ำกับ ๐.๑๑ , ๐.๐๖ , ๐.๐๔ , ๐.๐๙ , ๐.๐๕ และ ๐.๐๗ ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำน     
ของหน่วยงำน มีค่ำน้อยท่ีสุด เท่ำกับ ๐.๐๔ สรุปผลค่ำเฉลี่ยโดยรวมมีค่ำ ๐.๕๐ แสดงว่ำสภำพแวดล้อมภำยใน
โดยรวมเป็นจุดแข็ง 
 ๒. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (C-PEST) น ำเสนอตำมล ำดับที่มีต่อสภำพแวดล้อมภำยนอก
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ด้ำนสังคมวัฒนธรรม ด้ำนเศรษฐกิจ           
ด้ำนเทคโนโลยี และด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย โดยรวมมีควำมเหมำะสมเป็นโอกำสมำกที่สุดมีค่ำเท่ำกับ 
๐.๑๐ , ๐.๐๕ , ๐.๐๑ , และ ๐.๐๐ ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนพฤติกรรมลูกค้ำ มีค่ำเท่ำกับ -๐.๐๗ คือ เป็นปัจจัยที่
เป็นอุปสรรค สรุปผลค่ำเฉลี่ยโดยรวมมีค่ำ ๐.๐๙ แสดงว่ำสภำพแวดล้อมภำยนอกโดยรวมเป็นโอกำส 
 ๓. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต ๔ ด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis พบว่ำ จุดสีแดงหรือจุดไข่แดง อยู่ด้ำนโอกำส    
และจุดแข็ง ถือว่ำเป็น Stars แสดงว่ำ สภำพแวดล้อมภำยนอกเป็นโอกำส ส่วนปัจจัยแวดล้อมภำยใน             
มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ประสบผลส ำเร็จและ       
มีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ แต่ผลจำกกรำฟแสดงสถำนภำพขององค์กรแล้ว พบว่ำ เส้นวงรีหรือรูปไข่        
ล้ ำเข้ำไปในส่วนของ Question Marks , Cash Cows และ Dog ซึ่งมีปัจจัยบำงอย่ำงมีปัญหำเป็นอุปสรรค 
และจุดอ่อนในกำรจัดกำรศึกษำ จ ำเป็นที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ต้องปรับ  
เปลี่ยนแก้ไขและพัฒนำองค์กรให้องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศได้มำตรฐำนต่อไป  
 
 
 



 
 จำกสภำพกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต ๔ ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ ตำมนโยบำย/
ยุทธศำสตร์/จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล จ ำแนก
เป็นด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการพัฒนาผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ๑. นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสำมัคคี ปรองดอง สมำนฉันท์ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ      
ในควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 
 ๓. นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
๒. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 
 ๒. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 
 ๓. ครูและบุคลำกรทำงศึกษำที่เป็นมืออำชีพ มีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
อย่ำงเหมำะสม 
 ๔. กำรปฏิบัติงำนขององค์กรและคณะบุคคลเป็นไปตำมหลักธรรมภิบำล 
๓. ด้านการบริหารจัดการ 
 ๑. สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรกระจำย
อ ำนำจกำรมีส่วนร่วมและกำรรับผิดชอบ ต่อกำรด ำเนินงำน (Participation and Accountabilit)  
  ๑.๑ โรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศไทยได้รับกำรแก้ไข  แทรกแซงช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล           
โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ท ำหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสำนงำนหลักให้โรงเรียนท ำ
แผนพัฒนำเป็นรำยโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
  ๑.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม
และควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน มีระบบกำรนิเทศ เร่ งรัดติดตำม ประเมินผล สถำนศึกษำและ       
ครูที่เข้มแข็ง 
  ๑.๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้น/อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
  ๑.๔  องค์คระบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเร่งรัดและติดตำมกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเข้มแข็งเป็นกัลยำณมิตร 
 ๒. สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
  ๒.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๒.๒ สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยใน ได้ระดับมำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและหรือผ่ำนกำรรับรองจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
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  ตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเป็นหน่วยรองรับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำและเจตนำรมณ์ของแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงครอบคลุม เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต      
ในทุกๆ ด้ำน ประกอบกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม สู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ที่
ได้ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รวมทั้งควำม
เปลี่ยนแปลงของบริบทต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลกำภิวัฒน์ที่มีอิทธิพล
ต่อกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ  
และถือเป็นภำรกิจที่ส ำคัญยิ่งในกำรที่จะด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล สอดคล้องต่อกำร
เปลี่ยนแปลง จึงได้ระดมแนวคิดของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
และองค์คณะบุคคลประกอบด้วยคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ (ก.พ.ท.) 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) และอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ.) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต ๔ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำ เป็นแนวปฏิบัติ     
อย่ำงมีทิศทำง เกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อกำรพัฒนำองค์กร บุคลำกร สอดคล้องต่อกำรเปลี่ยนแปลง          
ของสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพ ประสิทธิภำพบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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บทน ำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนส ำคัญ 
ภำพรวมของจังหวัด 

จังหวัดอุดรธานี  เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์ปฏิบัติการ  กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง เดิมพ้ืนที่ตรงนี้
เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทร์ อาณาจักรล้านช้าง  มีแหล่งอารยธรรมที่
เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและของโลก มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์  ปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมทั้งอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการและ
ด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้้าโขง รวมทั้งมีศูนย์ประชุมและ
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย 

ค้าขวัญประจ้าจังหวัด  คือ  กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแห่งธรรมะ อารยธรรม           
บ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง 

ดอกไม้ประจ้าจังหวัด  คือ  ดอกทองกวาว 
 สภำพภูมิศำสตร์และภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยภูเขา ที่ สูง ที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ลูกคลื่น               
แบ่งออกได้ 2 บริเวณ คือ 
 1. บริเวณที่สูงจากทิศตะวันตกและทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา บางส่วน 
เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 200 เมตร สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ้าเภอน้้าโสม อ้าเภอหนองวัวซอ อ้าเภอโนนสะอาด อ้าเภอศรีธาตุ อ้าเภอ
วังสามหมอ และด้านตะวันตกของอ้าเภอกุดจับและอ้าเภอบ้านผือ บางส่วนเป็นพ้ืนลูกคลื่น  ลอนตื้นสลับ
พ้ืนที่นา มีที่ราบลุ่ม อยู่บริเวณริมแม่น้้า เช่น แม่น้้าโมง ล้าปาว เป็นต้น 
 2. บริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นมีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นเนินเขาเตี้ยมีความสูงจากระดับน้้าทะเล เฉลี่ยน้อยกว่า 
200 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ อ้าเภอบ้านผือ  อ้าเภอกุดจับ อ้าเภอเมือง 
อ้าเภอกุมภวาปี อ้าเภอหนองแสง อ้าเภอไชยวาน อ้าเภอเพ็ญ อ้าเภอทุ่งฝน อ้าเภอสร้างคอม และอ้าเภอ
บ้านดุง นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้้าต่างๆ เช่น ห้วยน้้าสวย ห้วยหลวง ล้าน้้าเพ็ญ ห้วยดาน  
ห้วยไพจานใหญ่ และแม่น้้าสงคราม ที่ราบลุ่มบริเวณใหญ่ในเขตอ้าเภอกุมภวาปี  ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิด  
ของล้าน้้าปาว 
 จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร             
564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,331.439 ไร่         มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวล้าภู 
 
           

 
 ด้ำนกำรปกครอง 
 การปกครอง  แบ่งออกเป็น  20 อ้าเภอ  156 ต้าบล  1,880 หมู่บ้าน  101 ชุมชน            1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 เทศบาลนคร  3 เทศบาลเมือง  44 เทศบาลต้าบล                    132  
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
 
 ด้ำนเศรษฐกิจ 
 จังหวัดอุดรธานี  มีย่านการค้าที่ส้าคัญภายในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
 1. ย่านถนนทองใหญ่ – ถนนประจักษ์ศิลปาคม เป็นศูนย์กลางการคมนาคมส้าคัญของจังหวัด
อุดรธานี  เป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานีแห่งที่ 1 และสถานีรถไฟอุดรธานี ซึ่งเป็นย่านการค้าที่
ส้าคัญ มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร หลายประเภทอยู่ด้วยกัน และยังเป็นจุดนัดพบปะสังสรรค ์
ของชาวอุดร  
 2. ย่านถนนนิตโย – ถนนโพศรี  มีห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านค้าต่างๆ รวมทั้งตลาดขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ 
 3. ย่านวงเวียนห้าแยกน้้าพุ  ย่านธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้าที่ส้าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 4. ย่านวงเวียนหอนาฬิกา  ย่านการค้าส้าคัญของเมืองอุดรธานีมาตั้งแต่อดีตที่เชื่อมไปยังย่านอ่ืนๆ  
ของตัวเมือง 
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 5. ย่านถนนมิตรภาพ (ช่วงเลี่ยงเมือง  อุดรธานี – หนองคาย)  ย่านธุรกิจแห่งใหม่ที่เกิดจากการ
ขยายตัวของเมืองไปยังชานเมือง เป็นเส้นทางส้าคัญที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดข้างเคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน       
มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายเกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้างและเครื่องเรือน และค้าส่ง     
ค้าปลีกสินค้าแฟชั่น 
 6. ย่านถนนบุญยาหาร  (ช่วงเลี่ยงเมือง  อุดรธานี – หนองบัวล้าภู  ย่านธุรกิจแห่งใหม่ ที่เกิดจาก
การขยายตัวของตัวเมืองไปยังชานเมือง ซึ่งมีหมู่บ้านจัดสรรจ้านวนมากตั้งอยู่ เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยัง
สนามบินนานาชาติอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ถนนสายนี้
ยังเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้ โดยสารอุดรธานีแห่งที่สอง ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัด
หนองบัวล้าภูและจังหวัดเลย ท้าให้มีห้างค้าปลีกค้าส่งจ้านวนมากตั้งอยู่ 
 

 ด้ำนกำรศกึษำ 
 เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  ซึ่งเปิดสอนระดับอุดมศึกษา 10 แห่ง     ระดับ
อาชีวศึกษา 20 แห่ง  และระดับมัธยมศึกษา 27 แห่ง 

ภำพรวมของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็น 1 ในจ้านวน 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาของจังหวัดอุดรธานี  ตามประกาศการเตรียมความพร้อมเขตพ้ืนที่การศึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปองพล อดิเรกสาร) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  
โดยมีส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการก้ากับดูแล  สนับสนุนส่งเสริมประสานงาน  
ในเชิงนโยบาย ด้าเนินการตามภารกิจงานที่ก้าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542     
และตามเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
 

สถำนที่ตั้ง 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 8 ถนนชนบทบ้ารุง 
ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอุดรธานี 
ประกอบด้วย อ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอกุดจับ อ้าเภอน้้าโสม และอ้าเภอนายูง  
  

อำณำเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอสังคม,  อ้าเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ้าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดหนองบัวล้าภู 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอเพ็ญ, อ้าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  อ้าเภอท่าบ่อ,  
     อ้าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอสุวรรณคูหา, อ้าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล้าภู 

อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 
 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

 
 
เขตบริกำร 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ประกอบด้วย  4 อ้าเภอ  ดังนี้ 
  1. อ้าเภอบ้านผือ (ที่ตั้งส้านักงาน)  2. อ้าเภอกุดจับ 
  3. อ้าเภอน้้าโสม    4. อ้าเภอนายูง 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 อ้าเภอบ้านผือ เป็นที่ราบสูงเชิงเขาภูพาน ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ ภูเขา พ้ืนที่เหมาะแก่     
การเพาะปลูก ท้าไร่ ท้านา มีล้าธารสายเล็กที่ส้าคัญหล่อเลี้ยงพ้ืนที่หลายสาย เช่น ล้าน้้าโมง  ส้าหรับ
อ้าเภอน้้าโสม และอ้าเภอนายูง มีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าเขาค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยพรรณไม้
นานาชนิด มีล้าน้้าโสมหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งปี  ส่วนอ้าเภอกุดจับ  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินสูง  
สภาพดินเป็นดินร่วน 
 
ลักษณะภูมิอำกำศ 
 บางอ้าเภอมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  ปริมาณน้้าฝนต่อปี 1,257 มม. และบางอ้าเภอ             
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม  เหมาะแก่การเพาะปลูกและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
สภำพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่  ยางพารา อ้อย    
มันส้าปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง มะเขือเทศ รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย ด้านอุตสาหกรรม มีโรงโม่หิน    
มีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น โรงงานน้้าตาล โรงสีข้าว ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
มีประชาชนหลากหลายเชื้อขาติ เช่น จีน เวียดนาม ไทยพวน ลาว จึงมีหลากหลายวัฒนธรรมและประเพณี  
ที่สืบทอดกันมา เช่น งานนมัสการศาลเจ้าปู่-ย่า  งานวัฒนธรรมไทยพวน ประเพณีตรุษจีน  เป็นต้น 

 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
สภำพกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

จ ำนวนสถำนศึกษำ และศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำ 
 

สังกัด บ้านผือ กุดจับ น้้าโสม นายูง รวม 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - - 
ส้านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - - - - 
ส้านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน - - - - - 
ส้านักพุทธศาสนา 1 1 1 1 4 
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 - - - 1 
กองบัญชาการต้ารวจตะเวนชายแดน - - 1 3 4 

รวม 2 1 2 4 9 
 ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  2561  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 
จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกรำยอ ำเภอ 

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวนกลุ่ม โรงเรียนรัฐบำล โรงเรียนเอกชน รวม 

1 บ้านผือ 5 66 2 68 
2 กุดจับ 3 35 2 37 
3 น้้าโสม 3 27 1 28 
4 นายูง 2 18 - 18 

รวม 13 146 5 151 
 
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  2562  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และจ ำนวนโรงเรียนใน สพป.อุดรธำนี เขต 4 

ที ่ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียน 
1      บ้านก้องนาแค 9 
2 นายูงโนนทอง 9 
3 น้้าโสม 9 
4 โสมส้าราญ 9 
5 หนองแวงสามัคคี 9 
6 บ้านผือ 6 
7 โนนทองหายโศก 15 
8 มหาธาตุเจดีย์ 1๕ 
9 ลุ่มน้้าโมง 14 
10 ภูพระบาท 15 
11 กุดจับเมืองเพีย 11 
12 เชียงเพ็งปะโค 1๐ 
13 ภูพาน 13 

รวม 14๔ 
ที่มา : ข้อมูล 1๓ ธันวาคม 2562  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 
 
 

 
 
 
 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

รำยช่ือโรงเรียน ตชด. ปีกำรศึกษำ  2562 
 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

จ้านวนนักเรียน ครู 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเทพภูเงนิ 35 16 51 7 
2 บ้านนาชมพ ู 26 27 53 8 
3 บ้านเมืองทอง 23 24 47 6 
4 บ้านห้วยเวียงงาม 67 70 137 9 

รวมทั้งสิ้น 151 137 288 30 
  หมำยเหตุ    ข้อมูล  ณ  วันที่  28 มกราคม  2562 
 
ข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็กแยกตำมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 

 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ้านวน (โรงเรียน) 
บา้นผือ 3 
โนนทองหายโศก 8 
มหาธาตุเจดีย ์ 8 
ลุ่มน้้าโมง 11 
ภูพระบาท 10 
เชียงเพ็งปะโค 6 
กุดจับเมืองเพีย 8 
ภูพาน 5 
น้้าโสม 3 
โสมสา้ราญ 3 
หนองแวงสามัคค ี 2 
นายูงโนนทอง 1 
บ้านก้องนาแค 4 

รวม 7๑ 
    ที่มา : ข้อมูล 1๑ ธันวาคม 2562  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 
 
 
 
 
 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

จ ำนวนนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียนจ ำแนกรำยช้ันเรียน สังกัด สพป.อุดรธำนี เขต 4 
ปีกำรศึกษำ  2562 

ชั้นเรียน 
จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน

ห้องเรียน ชำย หญิง รวม 
     อนุบาล 1 6 8 14 2 
     อนุบาล 2 1,166 1,093 2,259 155 
     อนุบาล 3 1,229 1,206 2,435 159 
      รวมระดับก่อนประถมศึกษำ 2,401 2,307 4,708 316 
     ประถมศึกษาปีที่ 1 1,406 1,367 2,773 165 
     ประถมศึกษาปีที่ 2 1,395 1,263 2,658 165 
     ประถมศึกษาปีที่ 3 1,336 1,269 2,605 163 
     ประถมศึกษาปีที่ 4 1,356 1,238 2,594 161 
     ประถมศึกษาปีที่ 5 1,302 1,308 2,610 159 
     ประถมศึกษาปีที่ 6 1,393 1,313 2,706 159 
   รวมระดับประถมศึกษำ 8,188 7,758 15,946 972 
     มัธยมศึกษาปีที่ 1 623 508 1,151 52 
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 578 487 1,065 52 
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 501 442 943 53 
  รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 1,702 1,437 3,139 157 
     มัธยมศึกษาปีที่ 4 29 31 60 2 
     มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 22 31 2 
     มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 9 20 2 
 รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 49 62 111 6 

รวมทั้งสิ้น 12,340 11,564 23,904 1,451 
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  2562  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

 

จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต  4 

 

ข้อมูลข้ำรำชครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
ศึกษานิเทศก์ 13 
ผู้บริหารสถานศึกษา 126 
คร ู 1,038 
ครูผู้ช่วย 198 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมาตรา 38 ค (2)    28 
พนักงานราชการ 84 
ครูอัตราจ้างทีไ่ด้รับจัดสรรจากงบราชการ (ครูวิกฤต 45 + ครูวิทย์-คณิต 22) 69 
ลูกจ้างประจ้า 57 
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 127 
พนักงานท้าความสะอาด 1 
ยาม 2 
ลูกจ้างชั่วคราวในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 10 

รวม 1,7๕๕ 
 ที่มา : ข้อมูล  P-OBEC  ณ วันที่ ๑ มกราคม 2562 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
          อุดรธานี เขต 4 
 

จ ำนวนข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ ผู้บริหำร/บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ข้อมูล 30 กันยำยน 2562 

จ ำนวน 
1  ผู้อ้านวยการโรงเรียน 148 
2  คร ู 1,227 
3  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 41 

รวมทั้งสิ้น  1,416 
 
 
 
 
 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

ตำรำง 1  จ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4   
     ปีการศึกษา 2558 – 2562 

 
ปีกำรศึกษำ จ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 

2558 156 85 54.49 
2559 156 86 55.13 
2560 146 85 54.49 
2561 146 72 49.32 
2562 146 74 50.68 

 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  
         โรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558 – 2562 

ตำรำง 2  จ้านวนโรงเรียนและจ้านวนนักเรียนจ้าแนกตามจ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

0-20 คน 21-40 คน 41-60 คน 61-80 คน 81-120 คน รวมจ้านวน โรงเรียน/
นักเรียนทั้งหมด 

3 /0 4 /126 25 /1,296 17 /1,193 25 / 2,472 74 / 5,087 
 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
         ณ วันที่  10 มิถุนายน 2562 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในที่นี้                  
ขอน้าเสนอผลการทดสอบฯ ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ 
 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียนในโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
ไดเ้ปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ  ดังตารางที่ 1  
 

ตำรำงท่ี 1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เทียบกับระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

ชั้น ระดับ 
วิชำ 

เฉลี่ยรวม 
ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ อังกฤษ คณิตศำสตร์ 

ประถมศึกษำปีที่ 6 เขตพ้ืนที่ 49.77 35.95 31.05 29.28 36.51 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 54.61 38.83 35.47 35.65 41.14 
ระดับประเทศ 55.90 39.93 39.24 37.50 43.14 
เทียบกับ
ระดับประเทศ 

ต่ ำกว่ำ ต่ ำกว่ำ ต่ ำกว่ำ ต่ ำกว่ำ ต่ ำกว่ำ 

 

2.  ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
กำรศึกษำ 2560 และ 2561 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4     
 

ตำรำงท่ี 2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของส้านักงาน 
               เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2560 และ 2561   
       

ชั้น ปี ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ อังกฤษ คณิตศำสตร ์ รวมทุกกลุ่มสำระ 
ประถมศึกษา

ปีที่ 6 
2560 39.91 41.22 27.81 30.99 34.98 
2561 49.77 35.95 31.05 29.28 36.51 
ผลต่าง 9.86 -6 3.24 -1.71 1.53 
สรุปผล เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน 
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39.91 41.22

27.81

49.77

35.95
31.05

                                           O-NET  
                         

                              

 3.  ล ำดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของผู้เรียน   
  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำกมำกไปหำน้อยตำมจ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด 

 
 

ที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ ขนำด นักเรียน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ เฉลี่ย 
1 บ้านนาค้า บ้านผือ เล็ก 2 70.25 45.๐๐ 65.๐๐ 42.5๐ 55.69 
2 บ้านติ้ว บ้านผือ เล็ก 7 59.61 51.43 56.43 47.07 53.64 
3 บ้านสามัคคี น้้าโสม เล็ก 25 62.71 42.2๐ 65.4๐ 43.8๐ 53.53 
4 จอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ เล็ก 1 53.25 42.5๐ 45.๐๐ 46.5๐ 46.81 
5 บ้านโนนอุดม บ้านผือ เล็ก 2 56.63 43.75 37.5๐ 42.5๐ 45.10 
6 บ้านหายโศก บ้านผือ เล็ก 10 63.3๐ 39.25 37.๐๐ 40.8๐ 45.09 
7 บ้านท่าโสม น้้าโสม ใหญ่ 158 56.06 43.51 37.22 41.94 44.68 
8 ชุมพลนาคลัง นายูง เล็ก 12 62.81 32.5๐ 45.42 37.79 44.63 
9 บ้านลาดหอค้า บ้านผือ เล็ก 7 50.71 29.64 44.29 45.๐๐ 42.41 
10 ดงหวายดงขวาง บ้านผือ กลาง 35 60.66 34.57 32.71 41.14 42.27 
11 บ้านดงบัง กุดจับ เล็ก 9 58.56 34.72 31.11 42.78 41.79 
12 บ้านหนองแวง น้้าโสม เล็ก 10 53.9๐ 32.25 42.๐๐ 36.45 41.15 
13 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 กุดจับ กลาง 17 58.32 37.65 31.76 36.79 41.13 
14 บ้านหนองหวัคู บ้านผือ กลาง 19 60.37 33.95 31.32 38.58 41.06 
15 บ้านนาอา่ง บ้านผือ เล็ก 1 60.5๐ 35.๐๐ 15.๐๐ 52.๐๐ 40.63 
16 บ้านหนองทุ่ม กุดจับ เล็ก 11 56.18 32.27 31.82 42.14 40.60 
17 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า กุดจับ เล็ก 11 56.11 40.91 28.64 35.36 40.26 
18 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ นายูง เล็ก 10 52.9๐ 32.25 39.๐๐ 36.55 40.18 
19 บ้านหยวก น้้าโสม กลาง 21 56.73 32.26 34.05 37.52 40.14 
20 บ้านนาคูณ บ้านผือ เล็ก 5 56.35 34.5๐ 31.๐๐ 38.5๐ 40.09 
21 บ้านแดง บ้านผือ เล็ก 2 51.38 27.5๐ 40.๐๐ 41.๐๐ 39.97 
22 บ้านโนนสะอาด บ้านผือ เล็ก 9 58.61 32.22 31.67 35.61 39.53 
23 บ้านนาเก็น น้้าโสม เล็ก 19 60.86 28.03 27.11 42.๐๐ 39.50 
24 บ้านเชียงเพ็ง กุดจับ เล็ก 12 56.79 32.92 29.17 38.17 39.26 
25 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา บ้านผือ เล็ก 16 56.19 34.22 30.63 35.47 39.13 

        



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

 
ที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ ขนำด นักเรียน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ เฉลี่ย 
26 บ้านนาง้ิว บ้านผือ เล็ก 11 51.89 29.09 35.91 39.5๐ 39.10 
27 บ้านทุ่งทอง น้้าโสม เล็ก 11 54.39 32.27 32.73 36.59 39.00 
28 บ้านสวัสด ี น้้าโสม เล็ก 23 46.22 39.78 34.78 35.17 38.99 
29 บ้านสร้างก่อ กุดจับ กลาง 33 48.82 38.94 30.15 37.67 38.90 
30 โนนทองโนนหวาย บ้านผือ เล็ก 10 50.78 35.25 31.5๐ 37.25 38.70 
31 บ้านน้้าขุ่นโนนผางาม น้้าโสม เล็ก 8 55.44 34.69 27.5๐ 35.69 38.33 
32 บ้านกาลึม บ้านผือ เล็ก 9 52.78 34.72 31.11 34.67 38.32 
33 บ้านนาค้าน้อย นายูง เล็ก 18 51.64 31.25 31.67 38.67 38.31 
34 บ้านหนองสร้างไพร กุดจับ เล็ก 9 53.42 26.11 34.44 38.94 38.23 
35 บ้านท่าลี ่ น้้าโสม เล็ก 13 44.21 32.31 40.77 34.85 38.04 

36 
อนุบาลบ้านเพยีมิตรภาพ      
ที ่138 

กุดจับ กลาง 111 53.48 32.88 26.22 39.26 37.96 

37 บ้านหนองบอนเวยีงชัย บ้านผือ เล็ก 5 51.7๐ 31.5๐ 31.๐๐ 37.3๐ 37.88 
38 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา กุดจับ เล็ก 13 50.67 31.15 30.๐๐ 39.15 37.74 
39 บ้านผักบุ้ง บ้านผือ กลาง 29 52.91 26.9๐ 33.1๐ 38.๐๐ 37.73 
40 บ้านธาตปุระชานุกูล บ้านผือ กลาง 18 55.07 30.28 26.94 38.11 37.60 
41 บ้านนาค้า (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) นายูง เล็ก 8 46.41 30.๐๐ 37.5๐ 36.31 37.56 
42 บ้านนารายณ ์ บ้านผือ เล็ก 8 58.13 31.56 24.38 36.๐๐ 37.52 
43 บ้านกุดเม็ก บ้านผือ เล็ก 5 54.1๐ 30.๐๐ 30.๐๐ 35.9๐ 37.50 
44 บริบาลภูมิเขตต์ บ้านผือ ใหญ่ 116 50.7๐ 31.47 30.56 37.07 37.45 
44 อุดรวัฒนานุสรณ์ บ้านผือ เล็ก 9 50.92 27.78 35.๐๐ 36.11 37.45 
45 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา น้้าโสม เล็ก 5 58.05 21.5๐ 34.๐๐ 36.๐๐ 37.39 
46 เตชะไพบูลย์ (2) น้้าโสม เล็ก 10 53.8๐ 32.5๐ 24.๐๐ 39.15 37.36 
47 โนนสูงวิทยา กุดจับ เล็ก 10 48.73 30.25 32.5๐ 37.8๐ 37.32 
48 บ้านสว่างปากราง นายูง เล็ก 25 50.53 31.2๐ 28.2๐ 39.14 37.27 
49 อนุบาลบ้านผอื บ้านผือ กลาง 68 52.02 32.43 30.37 34.16 37.25 
50 บ้านขอนยูง กุดจับ เล็ก 10 54.55 29.75 27.5๐ 37.15 37.24 
51 บ้านใหม ่ บ้านผือ เล็ก 16 48.23 32.66 30.31 36.47 36.92 
52 บ้านโนนสวา่ง บ้านผือ เล็ก 36 53.36 31.46 27.22 35.51 36.89 
53 บ้านเทพประทาน น้้าโสม เล็ก 12 51.63 33.54 26.25 35.54 36.74 
54 บ้านหัวชา้ง น้้าโสม กลาง 21 50.12 32.02 30.48 33.98 36.65 
55 บ้านขัวล้อ บ้านผือ เล็ก 3 48.58 23.33 40.๐๐ 33.5๐ 36.35 
56 บ้านค้าด้วง บ้านผือ เล็ก 6 52.25 27.92 26.67 38.42 36.32 

57 
น้้าโสมประชาสรรค์        
(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 

น้้าโสม กลาง 45 50.26 29.17 29.11 36.13 36.17 

58 บ้านกานต์สามัคคี กุดจับ กลาง 25 48.52 29.9๐ 27.2๐ 38.66 36.07 
59 บ้านหนองกบ บ้านผือ เล็ก 6 52.46 28.33 26.67 36.08 35.89 
60 บ้านโสกแกค้าเจริญ กุดจับ เล็ก 11 54.18 27.95 26.36 34.95 35.86 
61 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ เล็ก 10 49.2๐ 23.25 31.๐๐ 39.85 35.83 
62 บ้านโคกสีแก้ว บ้านผือ เล็ก 14 53.38 31.25 25.36 33.04 35.76 
63 บ้านเจริญสุข น้้าโสม เล็ก 4 52.31 30.63 27.5๐ 32.38 35.71 
64 ยางโกนวิทย ์ บ้านผือ เล็ก 7 48.54 31.07 26.43 36.43 35.62 
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ที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ ขนำด นักเรียน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ เฉลี่ย 
65 บ้านโชคเจริญ น้้าโสม เล็ก 17 50.53 31.32 27.06 33.32 35.56 
66 บ้านนายูง นายูง เล็ก 22 47.78 28.18 29.77 36.41 35.54 
67 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ ์ บ้านผือ กลาง 41 49.91 25.67 29.39 37.06 35.51 
68 ค้าบงเจริญสุข บ้านผือ เล็ก 26 51.26 26.63 26.54 37.54 35.49 
69 บ้านนางาม บ้านผือ เล็ก 8 48.17 27.19 28.13 38.25 35.44 
70 บ้านล้าภ ู กุดจับ เล็ก 4 45.44 31.88 25.๐๐ 39.25 35.39 
71 บ้านตาดน้้าพ ุ บ้านผือ เล็ก 7 54.14 26.07 26.43 34.71 35.34 
72 บ้านหินตั้ง บ้านผือ เล็ก 9 52.๐๐ 28.33 26.11 34.78 35.31 
73 บ้านโพธิ์โนนแดง กุดจับ เล็ก 11 49.77 24.77 27.73 38.91 35.30 
74 บ้านดงธาต ุ กุดจับ เล็ก 14 49.52 24.46 27.5 39.46 35.24 
75 บ้านหัวขัว กุดจับ เล็ก 19 46.88 32.5๐ 27.37 34.16 35.23 

76 บ้านภูดิน บ้านผือ เล็ก 17 52.4๐ 26.91 25.59 35.82 35.18 
77 บ้านโคกสะอาด น้้าโสม เล็ก 10 52.28 28.๐๐ 24.5๐ 35.5๐ 35.07 
78 บ้านดงหมูชัยเจริญ บ้านผือ เล็ก 15 46.37 30.83 23.67 39.13 35.00 
78 บ้านแหลมทองพัฒนา บ้านผือ เล็ก 7 44.93 31.79 28.57 34.71 35.00 
79 บ้านม่วง บ้านผือ เล็ก 3 50.92 28.33 31.67 29.๐๐ 34.98 
80 บ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ เล็ก 11 44.3๐ 30.45 30.91 34.14 34.95 
81 บ้านหันเทาผักกาดยา่ กุดจับ เล็ก 13 47.48 35.38 25.๐๐ 31.54 34.85 
82 บ้านนางัว น้้าโสม กลาง 30 51.59 26.25 27.5๐ 33.73 34.77 
83 บ้านกุดจับ กุดจับ เล็ก 4 42.๐๐ 33.75 33.75 29.38 34.72 
84 บ้านนาล้อม บ้านผือ เล็ก 7 50.18 26.79 23.57 38.21 34.69 
85 บ้านเม็ก บ้านผือ เล็ก 26 48.28 27.12 28.85 34.31 34.64 
86 หนองกุงวังแสง บ้านผือ เล็ก 6 52.83 27.92 23.33 34.25 34.58 
87 บ้านปากเจียงโนนทอง นายูง กลาง 30 45.๐๐ 28.33 30.๐๐ 34.47 34.45 
88 บ้านโคกสวา่ง กุดจับ เล็ก 13 47.19 27.12 28.46 34.58 34.34 
89 ราษฎร์จุฬาสามัคคี บ้านผือ เล็ก 3 44.58 25.๐๐ 25.๐๐ 42.๐๐ 34.15 
90 บ้านนาเมืองไทย น้้าโสม กลาง 17 48.62 29.41 27.65 30.09 33.94 
91 ชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ กลาง 23 43.43 29.78 27.83 34.46 33.88 
92 บ้านนาต้องนาสมนึก นายูง เล็ก 17 50.43 25.74 23.82 34.65 33.66 
93 บ้านเพิ่ม นายูง เล็ก 12 44.35 26.46 28.75 34.79 33.59 
94 บ้านถิ่น กุดจับ เล็ก 7 45.18 24.29 30.71 34.๐๐ 33.55 
95 บ้านเท่ือม บ้านผือ กลาง 40 45.24 30.56 24.5๐ 33.66 33.49 
95 บ้านนาเตย บ้านผือ เล็ก 12 40.71 30.83 27.5 34.92 33.49 
96 บ้านโนนสมบูรณ์ น้้าโสม เล็ก 13 44.06 26.73 29.62 33.31 33.43 
97 บ้านลาน บ้านผือ เล็ก 4 43.38 31.25 20.๐๐ 38.5๐ 33.28 
98 บ้านน้้าซึม น้้าโสม กลาง 26 44.13 27.69 25.96 34.65 33.11 
99 บ้านโคกวิชยั กุดจับ เล็ก 4 44.06 26.25 23.75 37.75 32.95 
100 บ้านหลุมข้าว บ้านผือ เล็ก 15 46.๐๐ 27.83 25.67 32.1๐ 32.90 
101 ดอนตาลดงบังวิทยา บ้านผือ กลาง 18 44.65 24.72 26.67 35.22 32.82 
102 บ้านนาส ี บ้านผือ เล็ก 16 46.84 28.28 23.75 32.13 32.75 
103 บ้านดงน้อย กุดจับ เล็ก 6 40.92 28.33 23.33 36.83 32.35 
104 บ้านนาแค นายูง เล็ก 9 42.08 27.78 30.56 28.89 32.33 
105 บ้านคูดงประชาสรรค์ บ้านผือ เล็ก 23 44.32 28.48 23.26 33.04 32.28 

          



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

ที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ ขนำด นักเรียน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ เฉลี่ย 
106 บ้านโนนดู ่ บ้านผือ เล็ก 6 48.92 29.17 21.67 29.33 32.27 
107 บ้านท่าโปงทอง นายูง เล็ก 13 47.17 27.88 23.08 30.08 32.05 
108 บ้านน้้าปู ่ น้้าโสม เล็ก 28 44.96 25.63 24.82 31.82 31.81 
109 บ้านสะคุวิทยา บ้านผือ เล็ก 16 45.92 26.25 23.13 31.69 31.75 
110 บ้านนาหลวง บ้านผือ เล็ก 16 41.58 29.38 27.5๐ 28.47 31.73 
111 บ้านเหล่าต้าแย กุดจับ เล็ก 9 39.75 28.61 25.56 32.67 31.65 
112 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล กุดจับ เล็ก 8 44.24 22.19 28.75 30.94 31.53 
113 บ้านนาไฮ บ้านผือ เล็ก 4 52.๐๐ 25.๐๐ 18.75 30.38 31.53 
114 อนุบาลบ้านก้องวิทยา นายูง กลาง 41 40.55 27.01 26.34 32.04 31.49 
115 บ้านนาจานโนนนาโพธิ ์ น้้าโสม เล็ก 12 40.65 26.46 26.25 32.38 31.44 
116 บ้านน้้าทรง น้้าโสม เล็ก 5 48.45 27.5๐ 21.๐๐ 28.5๐ 31.36 
117 บ้านโพธิ ์ บ้านผือ เล็ก 5 42.25 26.5๐ 24.๐๐ 32.4๐ 31.29 
118 บ้านสาครพัฒนา น้้าโสม เล็ก 14 42.48 23.75 24.29 33.93 31.11 
119 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน กุดจับ เล็ก 15 42.13 33.33 19.67 29.03 31.04 
120 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ น้้าโสม เล็ก 12 41.71 28.54 26.25 27.42 30.98 
121 สมประสงค์ นายูง เล็ก 15 41.67 29.17 20.๐๐ 32.9๐ 30.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

ที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ ขนำด นักเรียน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ เฉลี่ย 
122 บ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ เล็ก 13 41.1 28.27 24.23 29.92 30.88 
123 บ้านวังแข ้ นายูง เล็ก 3 45.25 27.5๐ 16.67 33.๐๐ 30.61 
123 บ้านจ้าปาทอง น้้าโสม เล็ก 7 46.43 23.93 22.86 29.21 30.61 
124 บ้านหนองแวง บ้านผือ กลาง 19 35.11 28.82 21.84 36.11 30.47 
125 บ้านหนองนกเขยีน บ้านผือ เล็ก 6 46.29 21.67 25.๐๐ 28.5 30.37 
126 ชุมชนบ้านแวง บ้านผือ เล็ก 16 43.42 22.97 24.69 29.59 30.17 
127 บ้านค้อ (เขือน้า้) บ้านผือ เล็ก 16 38.25 28.91 21.25 30.53 29.74 
128 บ้านสระคลองพัฒนา บ้านผือ เล็ก 9 39.9๐ 21.67 25.๐๐ 30.89 29.37 
129 บ้านข่า กุดจับ เล็ก 2 46.75 20.๐๐ 15.๐๐ 35.25 29.25 
130 บ้านเขือน้้า บ้านผือ เล็ก 4 38.56 27.5๐ 15.๐๐ 35.75 29.20 
131 บ้านโนนแดง บ้านผือ เล็ก 6 35.33 26.25 19.17 35.๐๐ 28.94 
132 ชายแดนประชาสรรค ์ นายูง เล็ก 15 39.92 25.33 21.67 28.7๐ 28.91 
133 บ้านดงเย็นพัฒนา บ้านผือ เล็ก 8 39.41 26.88 20.63 28.06 28.75 
134 บ้านโนนฐานะ กุดจับ เล็ก 8 42.16 25.31 17.5๐ 29.06 28.51 
135 บ้านดงหวาย กุดจับ เล็ก 7 40.39 22.5 23.57 27.36 28.46 
136 บ้านนาตูม นายูง เล็ก 4 36.13 26.88 27.5๐ 23.13 28.41 
137 บ้านข้าวสาร บ้านผือ เล็ก 13 32.3๐ 29.42 21.54 29.08 28.09 
138 ชุมชนสงเคราะห์ บ้านผือ เล็ก 5 37.65 24.5๐ 17.๐๐ 30.๐๐ 27.29 
139 บ้านวังบง นายูง เล็ก 6 34.96 24.58 20.83 26.67 26.76 
140 บ้านเชียงดีกุดเชือม นายูง เล็ก 11 36.43 25.๐๐ 20.45 23.77 26.41 

 ค่ำเฉลี่ย ระดบัประเทศ  55.90 39.93 39.24 37.50 43.14 

 ค่ำเฉลี่ย ระดบัสังกัด (สพฐ.)  54.61 38.83 35.47 35.65 41.14 

 ค่ำเฉลี่ย ระดบัเขตพื้นที่  49.77 35.95 31.05 29.28 36.51 

 
หมำยเหต ุ   หมายถึง   มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  
   หมายถึง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่ำเฉลี่ยระดับสังกดั (สพฐ.) 
   หมายถึง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจดัการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สพป.อุดรธานี เขต 4 โทร. 0933298113 
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รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)  
 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปกีำรศึกษำ 2561 

 สำน ักงำนเขตพ ื้นที่กำรศ ึกษำประถมศ ึกษำอุดรธำนี เขต 4 
สรุปรายงานผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
รวมความสามารถทุกด้าน ภาพรวมการจัดล้าดับที่ ดังนี้ 
 ล้าดับที่   4  ของจังหวัดอุดรธานี / จ้านวน 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป.) 
 ล้าดับที่   10   ของศึกษาธิการภาค / จ้านวน 12 เขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป.)   
 ล้าดับที่  162   ของ สพฐ. / จ้านวน 188 เขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป. รวม สพม. ที่จัดสอบ)  

  
ตอนที่ 1 ผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายด้าน 

 

 
กำรประเม ินควำมสำมำรถ คะแนนเฉลี ่ยร ้อยละ ( x ) รำยระดับ 

ประเทศ สังกัด ศึกษำธิกำรภำค จังหว ัด เขตพืน้ที่ 
ด้านภาษา (Literacy) 53.18 52.73 52.34 55.79 45.94 
ด้านคำนวณ (Numeracy) 47.19 47.89 46.48 48.92 39.86 
ด้านเหตุผล (Reasoning Ability) 48.07 47.57 47.23 49.95 41.11 

เฉลี่ยร้อยละ  49.48 49.39 48.68 51.55 42.30 
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ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย  
ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด   
 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ ขนำด 
 

นร. 
ปกต ิ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผล/ระดับ 

ภำษำ ค ำนวณ เหตุผล รวม  ประเทศ สพฐ. เขต 

1 บ้านดงบัง กุดจับ เล็ก 12 70.00 70.00 61.42 67.14 17.66 17.75 22.05 
2 บ้านนาอ่าง บ้านผือ เล็ก 7 63.26 55.10 62.04 60.13 10.65 10.74 15.04 
3 บ้านกดุจับ กุดจับ เล็กพิเศษ 5 57.71 68.00 47.42 57.71 8.23 8.32 12.62 
4 บ้านนาคูณ บ้านผือ เล็ก 8 60.71 65.00 46.42 57.38 7.90 7.99 12.29 
5 บ้านหายโศก บ้านผือ เล็ก 7 62.04 51.02 53.46 55.51 6.03 6.12 10.42 
6 บ้านนาง้ิว บ้านผือ เล็กพิเศษ 5 68.57 52.57 45.14 55.42 5.94 6.03 10.33 
7 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา บ้านผือ เล็ก 15 56.38 59.61 48.38 54.79 5.31 5.40 9.70 
8 บ้านโนนอุดม บ้านผือ เล็กพิเศษ 3 62.85 46.66 52.38 53.96 4.48 4.57 8.87 
9 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา น้้าโสม เล็ก 5 58.85 49.14 52.00 53.33 3.85 3.94 8.24 

10 บ้านม่วง บ้านผือ เล็ก 10 52.28 57.71 47.71 52.57 3.09 3.18 7.48 
11 บ้านหินตั้ง บ้านผือ เล็กพิเศษ 4 58.57 50.71 46.42 51.90 2.42 2.51 6.81 
12 บ้านหนองนกเขียน บ้านผือ เล็กพิเศษ 4 48.57 51.42 55.00 51.66 2.18 2.27 6.57 
13 บ้านโพธ์ิโนนแดง กุดจับ เล็ก 5 54.28 53.14 46.85 51.42 1.94 2.03 6.33 
14 บ้านโนนสะอาด บ้านผือ เล็กพิเศษ 2 54.28 51.42 45.71 50.47 0.99 1.08 5.38 
15 บ้านเชียงเพ็ง กุดจับ เล็ก 10 53.42 46.85 48.00 49.42 -0.06 0.03 4.33 
16 บ้านนารายณ ์ บ้านผือ เล็กพิเศษ 5 60.57 42.28 45.14 49.33 -0.15 -0.06 4.24 
17 บ้านโคกสว่าง กุดจับ เล็ก 11 52.72 40.77 52.46 48.65 -0.83 -0.74 3.56 
18 บ้านจ้าปาทอง น้้าโสม เล็ก 7 49.38 41.22 53.06 47.89 -1.59 -1.50 2.80 
19 บ้านขัวล้อ บ้านผือ เล็ก 5 47.42 46.85 49.14 47.80 -1.68 -1.59 2.71 
20 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล กุดจับ เล็กพิเศษ 7 54.69 45.30 40.40 46.80 -2.68 -2.59 1.71 
21 บ้านเหล่าต้าแย กุดจับ เล็ก 4 58.57 31.42 50.00 46.66 -2.82 -2.73 1.57 
22 บ้านติ้ว บ้านผือ เล็ก 16 56.78 45.00 38.03 46.60 -2.88 -2.79 1.51 
23 บ้านโคกวิชยัโนนไชยพร กุดจับ เล็ก 11 53.76 36.10 49.09 46.32 -3.16 -3.07 1.23 
24 บ้านโสกแกค้าเจรญิ กุดจับ เล็ก 7 50.61 41.22 46.53 46.12 -3.36 -3.27 1.03 
25 บ้านนาล้อม บ้านผือ เล็ก 9 54.28 42.53 40.63 45.82 -3.66 -3.57 0.73 
26 บ้านโนนดู ่ บ้านผือ เล็ก 6 49.04 40.00 48.09 45.71 -3.77 -3.68 0.62 
27 บ้านล้าภ ู กุดจับ เล็กพิเศษ 6 53.80 38.57 43.33 45.23 -4.25 -4.16 0.14 
28 บ้านดงหวาย กุดจับ เล็กพิเศษ 4 51.42 50.71 33.57 45.23 -4.25 -4.16 0.14 
29 โนนสูงวิทยา กุดจับ เล็กพิเศษ 6 49.52 40.95 44.76 45.07 -4.41 -4.32 -0.02 
30 บ้านนาส ี บ้านผือ เล็ก 10 49.42 44.85 38.85 44.38 -5.10 -5.01 -0.71 
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ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย  
ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ ขนำด 
 

นร. 
ปกต ิ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผล/ระดับ 

ภำษำ ค ำนวณ เหตุผล รวม  ประเทศ สพฐ. เขต 

31 บ้านนาค้า (ถิรธัมโมฯ) นายูง เล็ก 15 47.61 40.76 44.00 44.12 -5.36 -5.27 -0.97 
32 จอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ เล็กพิเศษ 3 48.57 46.66 36.19 43.80 -5.68 -5.59 -1.29 
33 บ้านโคกสีแก้ว บ้านผือ เล็ก 5 50.85 48.57 29.71 43.04 -6.44 -6.35 -2.05 
34 บ้านลาดหอคา้ บ้านผือ เล็ก 7 46.12 32.65 49.38 42.72 -6.76 -6.67 -2.37 
35 บ้านแหลมทองพัฒนา บ้านผือ เล็ก 6 45.71 41.90 40.47 42.69 -6.79 -6.70 -2.40 
36 บ้านนาตูม นายูง เล็ก 6 48.09 35.23 43.33 42.22 -7.26 -7.17 -2.87 
37 บ้านนาค้า บ้านผือ เล็กพิเศษ 4 46.42 39.28 38.57 41.42 -8.06 -7.97 -3.67 
38 บ้านเจรญิสุข น้้าโสม เล็กพิเศษ 7 35.91 51.02 37.14 41.36 -8.12 -8.03 -3.73 
39 บ้านโพธ์ิ บ้านผือ เล็ก 8 45.00 41.78 36.78 41.19 -8.29 -8.20 -3.90 
40 บ้านข่า กุดจับ เล็กพิเศษ 4 42.14 44.28 36.42 40.95 -8.53 -8.44 -4.14 
41 บ้านดงหมูชัยเจริญ บ้านผือ เล็ก 17 47.89 35.79 37.81 40.50 -8.98 -8.89 -4.59 
42 เตชะไพบูลย์ 2 น้้าโสม เล็ก 13 41.75 42.85 36.70 40.43 -9.05 -8.96 -4.66 
43 อุดรวัฒนานุสรณ ์ บ้านผือ เล็ก 15 43.80 35.80 41.52 40.38 -9.10 -9.01 -4.71 
44 บ้านนาเตย บ้านผือ เล็ก 15 41.52 39.61 38.47 39.87 -9.61 -9.52 -5.22 
45 บ้านลาน บ้านผือ เล็กพิเศษ 8 45.71 32.14 40.71 39.52 -9.96 -9.87 -5.57 
46 บ้านกานต์สามัคค ี กุดจับ เล็ก 8 48.57 30.00 39.28 39.28 -10.20 -10.11 -5.81 
47 บ้านนาจานโนนนาโพธิ ์ น้้าโสม เล็ก 7 40.00 36.73 40.40 39.04 -10.44 -10.35 -6.05 
48 บ้านนาหลวง บ้านผือ เล็ก 9 38.41 36.82 41.26 38.83 -10.65 -10.56 -6.26 
49 บ้านนางาม บ้านผือ เล็ก 14 43.06 29.18 43.67 38.63 -10.85 -10.76 -6.46 
50 บ้านหนองกบนาแมน บ้านผือ เล็กพิเศษ 7 41.63 26.53 45.30 37.82 -11.66 -11.57 -7.27 
51 บ้านภูดิน บ้านผือ เล็ก 5 29.14 42.28 38.85 36.76 -12.72 -12.63 -8.33 
52 บ้านแดง บ้านผือ เล็กพิเศษ 5 38.28 26.85 42.28 35.80 -13.68 -13.59 -9.29 
53 บ้านนาไฮ บ้านผือ เล็ก 5 40.57 33.71 32.57 35.61 -13.87 -13.78 -9.48 
54 บ้านวังแข ้ นายูง เล็ก 12 48.09 25.95 31.19 35.07 -14.41 -14.32 -10.02 
55 บ้านดงน้อย กุดจับ เล็กพิเศษ 4 43.57 24.28 35.00 34.28 -15.20 -15.11 -10.81 
56 บ้านหนองสร้างไพร กุดจับ เล็กพิเศษ 4 37.85 26.42 38.57 34.28 -15.20 -15.11 -10.81 
57 บ้านโนนแดง บ้านผือ เล็ก 12 37.14 33.57 31.42 34.04 -15.44 -15.35 -11.05 
58 บ้านตาดน้้าพ ุ บ้านผือ เล็ก 5 41.14 30.28 29.71 33.71 -15.77 -15.68 -11.38 
59 บ้านสมประสงค ์ นายูง เล็ก 10 30.85 32.85 36.00 33.23 -16.25 -16.16 -11.86 
60 บ้านโคกสะอาด น้้าโสม เล็ก 9 27.93 33.01 38.73 33.22 -16.26 -16.17 -11.87 

 
 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

ตอนที่ 2 ล้าดับผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกค่าสถิติรายโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย  
ตามจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ ขนำด 
 

นร. 
ปกต ิ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผล/ระดับ 

ภำษำ ค ำนวณ เหตุผล รวม  ประเทศ สพฐ. เขต 

61 บ้านกุดเม็ก บ้านผือ เล็ก 8 33.92 27.85 37.50 33.09 -16.39 -16.30 -12.00 
62 บ้านสระคลองพัฒนา บ้านผือ เล็กพิเศษ 3 29.52 32.38 35.23 32.38 -17.10 -17.01 -12.71 
63 บ้านถ่ิน กุดจับ เล็ก 8 37.50 27.14 31.07 31.90 -17.58 -17.49 -13.19 
64 บ้านหนองบอนเวียงชัย บ้านผือ เล็กพิเศษ 1 25.71 37.14 31.42 31.42 -18.06 -17.97 -13.67 
65 บ้านวังบง นายูง เล็กพิเศษ 5 26.85 31.42 36.00 31.42 -18.06 -17.97 -13.67 
66 ชุมชนสงเคราะห ์ บ้านผือ เล็กพิเศษ 7 31.42 24.48 36.32 30.74 -18.74 -18.65 -14.35 
67 บ้านโนนฐานะ กุดจับ เล็ก 4 36.42 25.71 30.00 30.71 -18.77 -18.68 -14.38 
68 ราษฎร์จฬุาสามัคค ี บ้านผือ เล็กพิเศษ 5 34.85 24.00 30.85 29.90 -19.58 -19.49 -15.19 
69 บ้านน้้าทรง น้้าโสม เล็ก 9 28.25 22.53 21.90 24.23 -25.25 -25.16 -20.86 
70 บ้านน้้าขุ่นโนนผางาม น้้าโสม เล็ก 1 22.85 17.14 25.71 21.90 -27.58 -27.49 -23.19 
71 บ้านเขือน้้า บ้านผือ เล็กพิเศษ 2 17.14 27.14 20.00 21.42 -28.06 -27.97 -23.67 

 
หมำยเหตุ  หมายถึง มีค่าเฉลีย่สูงกว่า ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  
    หมายถึง มีค่าเฉลีย่สูงกว่า ค่ำเฉลี่ยระดับสังกัด (สพฐ.) 
    หมายถึง มีค่าเฉลีย่สูงกว่า ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 
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       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

ตอนที่ 3  คะแนนเฉลี่ยรวมผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)                 
             แยกตามกลุ่มเครือข่ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25๖๑ 
 

ล ำดับที่ กลุ่มเครือข่ำย เข้ำสอบ ภำษำ ค ำนวณ เหตุผล รวม 
1 เชียงเพ็งปะโค 62 47.46 38.19 41.27 126.93 
2 โนนทองหายโศก 58 45.12 42.75 38.81 126.69 
3 โสมส้าราญ 79 48.57 41.37 42.96 132.90 
4 กุดจับเมืองเพีย 40 56.78 49.64 49.35 155.79 
5 นายูงโนนทอง 76 45.85 44.61 40.89 131.36 
6 น้้าโสม 10 43.48 36.34 45.39 125.22 
7 บ้านผือ 115 47.73 44.44 43.19 135.36 
8 ภูพระบาท 72 49.7 42.34 46.60 138.65 
9 ภูพาน 68 51.81 41.58 40.77 134.17 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ ขนำด นักเรียน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 
1 บ้านนาค้า บ้านผือ เล็ก 2 70.25 45.00 65.00 42.50 55.69 
2 บ้านติ้ว บ้านผือ เล็ก 7 59.61 51.43 56.43 47.07 53.64 
3 จอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ เล็ก 1 53.25 42.50 45.00 46.50 46.81 
4 บ้านโนนอุดม บ้านผือ เล็ก 2 56.63 43.75 37.50 42.50 45.10 
5 บ้านหายโศก บ้านผือ เล็ก 10 63.30 39.25 37.00 40.80 45.09 
6 บ้านลาดหอคา้ บ้านผือ เล็ก 7 50.71 29.64 44.29 45.00 42.41 
7 บ้านดงบัง กุดจับ เล็ก 9 58.56 34.72 31.11 42.78 41.79 
8 บ้านนาอ่าง บ้านผือ เล็ก 1 60.50 35.00 15.00 52.00 40.63 
9 บ้านนาคูณ บ้านผือ เล็ก 5 56.35 34.50 31.00 38.50 40.09 
10 บ้านแดง บ้านผือ เล็ก 2 51.38 27.50 40.00 41.00 39.97 
11 บ้านโนนสะอาด บ้านผือ เล็ก 9 58.61 32.22 31.67 35.61 39.53 
12 บ้านเชียงเพ็ง กุดจับ เล็ก 12 56.79 32.92 29.17 38.17 39.26 
13 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา บ้านผือ เล็ก 16 56.19 34.22 30.63 35.47 39.13 
14 บ้านนาง้ิว บ้านผือ เล็ก 11 51.89 29.09 35.91 39.50 39.10 
15 บ้านน้้าขุ่นโนนผางาม น้้าโสม เล็ก 8 55.44 34.69 27.50 35.69 38.33 
16 บ้านหนองสร้างไพร กุดจับ เล็ก 9 53.42 26.11 34.44 38.94 38.23 
17 บ้านหนองบอนเวียงชัย บ้านผือ เล็ก 5 51.70 31.50 31.00 37.30 37.88 

18 
บ้านนาค้า           
(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 

นายูง เล็ก 8 46.41 30.00 37.50 36.31 37.56 

19 บ้านนารายณ ์ บ้านผือ เล็ก 8 58.13 31.56 24.38 36.00 37.52 
20 บ้านกุดเม็ก บ้านผือ เล็ก 5 54.10 30.00 30.00 35.90 37.50 
21 อุดรวัฒนานุสรณ ์ บ้านผือ เล็ก 9 50.92 27.78 35.00 36.11 37.45 
22 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา น้้าโสม เล็ก 5 58.05 21.50 34.00 36.00 37.39 
23 เตชะไพบูลย์ (2) น้้าโสม เล็ก 10 53.80 32.50 24.00 39.15 37.36 
24 โนนสูงวิทยา กุดจับ เล็ก 10 48.73 30.25 32.50 37.80 37.32 
25 บ้านขัวล้อ บ้านผือ เล็ก 3 48.58 23.33 40.00 33.50 36.35 
26 บ้านหนองกบ บ้านผือ เล็ก 6 52.46 28.33 26.67 36.08 35.89 
27 บ้านโสกแกค้าเจรญิ กุดจับ เล็ก 11 54.18 27.95 26.36 34.95 35.86 
28 ชุมชนหนองแปนหินโงมวทิยา กุดจับ เล็ก 10 49.20 23.25 31.00 39.85 35.83 
29 บ้านโคกสีแก้ว บ้านผือ เล็ก 14 53.38 31.25 25.36 33.04 35.76 
30 บ้านเจรญิสุข น้้าโสม เล็ก 4 52.31 30.63 27.50 32.38 35.71 
31 บ้านนางาม บ้านผือ เล็ก 8 48.17 27.19 28.13 38.25 35.44 
32 บ้านล้าภ ู กุดจับ เล็ก 4 45.44 31.88 25.00 39.25 35.39 
33 บ้านตาดน้้าพ ุ บ้านผือ เล็ก 7 54.14 26.07 26.43 34.71 35.34 
34 บ้านหินตั้ง บ้านผือ เล็ก 9 52.00 28.33 26.11 34.78 35.31 
35 บ้านโพธ์ิโนนแดง กุดจับ เล็ก 11 49.77 24.77 27.73 38.91 35.30 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 
ชั้นประถมศกึษำปีที่ 6 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ ขนำด นักเรียน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 
36 บ้านดงธาต ุ กุดจับ เล็ก 14 49.52 24.46 27.50 39.46 35.24 
37 บ้านภูดิน บ้านผือ เล็ก 17 52.40 26.91 25.59 35.82 35.18 
38 บ้านโคกสะอาด น้้าโสม เล็ก 10 52.28 28.00 24.50 35.50 35.07 
39 บ้านแหลมทองพัฒนา บ้านผือ เล็ก 7 44.93 31.79 28.57 34.71 35.00 
40 บ้านม่วง บ้านผือ เล็ก 3 50.92 28.33 31.67 29.00 34.98 
41 บ้านกุดจับ กุดจับ เล็ก 4 42.00 33.75 33.75 29.38 34.72 
42 บ้านนาล้อม บ้านผือ เล็ก 7 50.18 26.79 23.57 38.21 34.69 
43 ราษฎร์จฬุาสามัคค ี บ้านผือ เล็ก 3 44.58 25.00 25.00 42.00 34.15 
44 บ้านถ่ิน กุดจับ เล็ก 7 45.18 24.29 30.71 34.00 33.55 
45 บ้านลาน บ้านผือ เล็ก 4 43.38 31.25 20.00 38.50 33.28 
46 บ้านโคกวิชัย กุดจับ เล็ก 4 44.06 26.25 23.75 37.75 32.95 
47 บ้านนาส ี บ้านผือ เล็ก 16 46.84 28.28 23.75 32.13 32.75 
48 บ้านดงน้อย กุดจับ เล็ก 6 40.92 28.33 23.33 36.83 32.35 
49 บ้านโนนดู ่ บ้านผือ เล็ก 6 48.92 29.17 21.67 29.33 32.27 
50 บ้านนาหลวง บ้านผือ เล็ก 16 41.58 29.38 27.50 28.47 31.73 
51 บ้านเหล่าต้าแย กุดจับ เล็ก 9 39.75 28.61 25.56 32.67 31.65 
52 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล กุดจับ เล็ก 8 44.24 22.19 28.75 30.94 31.53 
53 บ้านนาไฮ บ้านผือ เล็ก 4 52.00 25.00 18.75 30.38 31.53 
54 บ้านนาจานโนนนาโพธิ ์ น้้าโสม เล็ก 12 40.65 26.46 26.25 32.38 31.44 
55 บ้านน้้าทรง น้้าโสม เล็ก 5 48.45 27.50 21.00 28.50 31.36 
56 บ้านโพธ์ิ บ้านผือ เล็ก 5 42.25 26.50 24.00 32.40 31.29 
57 สมประสงค ์ นายูง เล็ก 15 41.67 29.17 20.00 32.90 30.94 
58 บ้านวังแข ้ นายูง เล็ก 3 45.25 27.50 16.67 33.00 30.61 
59 บ้านจ้าปาทอง น้้าโสม เล็ก 7 46.43 23.93 22.86 29.21 30.61 
60 บ้านหนองนกเขียน บ้านผือ เล็ก 6 46.29 21.67 25.00 28.50 30.37 
61 บ้านสระคลองพัฒนา บ้านผือ เล็ก 9 39.90 21.67 25.00 30.89 29.37 
62 บ้านข่า กุดจับ เล็ก 2 46.75 20.00 15.00 35.25 29.25 
63 บ้านเขือน้้า บ้านผือ เล็ก 4 38.56 27.50 15.00 35.75 29.20 
64 บ้านโนนแดง บ้านผือ เล็ก 6 35.33 26.25 19.17 35.00 28.94 
65 บ้านโนนฐานะ กุดจับ เล็ก 8 42.16 25.31 17.50 29.06 28.51 
66 บ้านดงหวาย กุดจับ เล็ก 7 40.39 22.50 23.57 27.36 28.46 
67 บ้านนาตูม นายูง เล็ก 4 36.13 26.88 27.50 23.13 28.41 
68 ชุมชนสงเคราะห ์ บ้านผือ เล็ก 5 37.65 24.50 17.00 30.00 27.29 
69 บ้านวังบง นายูง เล็ก 6 34.96 24.58 20.83 26.67 26.76 

ค่ำเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่  49.14 29.13 28.27 35.61 35.54 
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   รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
    กลุ่มโรงเรียนขนำดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำระวิชำ 

กำรเปรียบเทียบผลกับระดับ สพฐ. กำรเปรียบเทียบผลกับระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 
คะแนน

เฉลี่ยของ 
สพท. 

สูงกว่ำ/
เท่ำกับ/  
ต่ ำกว่ำ 

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 
คะแนนเฉลี่ย
ของ สพท. 

สูงกว่ำ/
เท่ำกับ/
ต่ ำกว่ำ 

 ปีกำรศึกษำ 2561 

ภาษาไทย 54.61 49.14 -5.47 55.9๐ 49.14 -6.76 
ภาษาอังกฤษ 35.47 29.13 -6.34 39.24 29.13 -10.11 
คณิตศาสตร ์ 35.65 28.27 -7.38 37.5๐ 28.27 -9.23 
วิทยาศาสตร ์ 38.83 35.61 -3.22 39.93 35.61 -4.32 
เฉลี่ยรวม 41.14 35.54 -5.60 43.14 35.54 -7.60 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ด้าเนินการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพตามกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ้าปีของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการให้ได้ผลตาม เป้าหมาย คือ การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้นักเรียน  
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคท่ัวถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
 จากผลการบริหารจัดการของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
มีการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. การปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา 
      สถานศึกษาจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ      

โดยก้าหนดเนื้อหา กิจกรรมไว้ในวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ตลอดจน      
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

2. การจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติฯ 
     สถานศึกษาจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เช่น การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ความร่มรื่น 

มีอากาศที่บริสุทธิ์ การจัดห้องประชุม การจัดงานในวันส้าคัญต่างๆ การจัดสภาพชั้นเรียนที่เหมาะสม    
ในการเรียนการสอน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนให้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติฯ 
กิจกรรมวันส้าคัญ  กิจกรรมสภานักเรียนเช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
การอบรมวันศุกร์สุดสัปดาห์และกิจกรรมวันส้าคัญต่างๆ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก้าหนดได้         
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำพรวมควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10  
ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา  
1.1  นักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี   

 ปฏิบัติตนดีงามและเป็นพลเมืองดี ช่วยกันสร้างชาติบ้านเมืองให้มีแต่คนดี 
1.2  นักเรียนเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมวิถีพุทธ และมีคุณลักษณะตามแนวทางวิถีพุทธ 

2. รูปแบบ/แนวทาง/ท่ีเป็นแบบอย่าง ของสถานศึกษา 
2.1  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.2  น้านักเรียนไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระ 
2.3  ร่วมกิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 
2.4  กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์สุดสัปดาห์ 
2.5  โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  

 ปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
2.6  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.7  โรงเรียนส่งเสริมและรักษาศาสนาให้คงอยู่ในสังคมไทยโดยจัดกิจกรรมท้านุบ้ารุง 

  ในวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ภำพรวมควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำผู้เรียน  
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(กำรรำยงำนครอบคลุมประเด็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ แหล่งกำรเรียนรู้ 
ฐำนกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำพอเพียง) 

1. ผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
1.1 นักเรียนสามารถน้าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้   
     เช่น การเลี้ยงปลา  การปลูกผักสวนครัว การปลูกข้าว 
1.2  โรงเรียนสะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอ้านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  

  สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียน 
1.3  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 มาใช้ในการด้าเนินชีวิต 
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2. รูปแบบ/แนวทาง/ท่ีเป็นแบบอย่าง ของสถานศึกษา 

2.1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
2.2 กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตสู่ 12 ค่านิยมหลัก 
2.3 ผู้เรียนใช้หลักคิด หลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักวิชาการอย่างสมเหตุสมผล  
      มีการวางแผนอย่างรอบคอบ 
2.4 มีวินัยในการใช้จ่ายการประหยัด การออมทรัพย์ 
2.5 ส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม 

 
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 น้าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท้า (Career 
Education) 
ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
ตัวช้ีวัดย่อย 19.1 ผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ประเมินเฉพาะส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา) 
ตารางแสดงจ้านวนและร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 –ป.6 ที่มีผลการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ระดับพอใช้ขึ้นไป  
จ ำแนกตำมระดับชั้น (ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562) 
 

 

ระดับชั้น 

จ ำนวนผู้เรียน (คน) ผลกำรประเมิน 
 

ทั้งหมด 
ที่เข้ำรับ ระดับพอใช้ขึ้นไป 

 
กำรประเมิน จ ำนวน ร้อยละ 

 
ป.1 2,624 2,624 2,340 89.18 

 
ป.2 2,563 2,563 2,324 90.68 

 
ป.3 2,567 2,567 2,154 83.92 

 
ป.4 2,588 2,588 2,269 87.68 

 
ป.5 2,698 2,698 2,271 84.18 

 
ป.6 2,630 2,630 2,259 85.9๐ 

 
รวม 15,670 15,670 13,617 86.9๐ 

 
      หมายเหตุ : การค้านวณค่าร้อยละให้คิดจากฐานจ้านวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน 
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ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
1. ครูมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และมีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน โดยใช้เครื่องมือที่เน้นการเขียนตอบมากข้ึน และ
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดค้านวณ ด้วยกิจกรรม  
เกมคณิตศาสตร์ต่างๆ การคิดเลขในใจ การคิดเลขเร็ว การท่องสูตรคูณ ฯลฯ 

2. ระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ 
เน้นการนิเทศลงสู่ห้องเรียน และประเมินตามสภาพจริง 

3. โรงเรียนน้านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์มากขึ้น เช่น การแข่งขัน
วิชาการนานาชาติฯ มีนักเรียนผ่านเข้ารอบระดับประเทศ การแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ เช่น 
A-MATH SUDOKU นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสื่อสารภาษาท่ี 3  
                 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 24.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตำรำงท่ี 24.1.1 แสดงจ้านวนและร้อยละของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด 
ที่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับดีข้ึนไป จ้าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน(คน) จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

ทั้งหมด 
เข้ำรับกำร
ประเมิน จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 2,647 2,643 1,712 64.77 
ป.2 2,557 2,554 1,518 59.44 
ป.3 2,572 2,554 1,484 58.22 
ป.4 2,596 2,593 1,562 60.24 
ป.5 2,674 2,666 1,460 54.76 
ป.6 2,670 2,667 1,464 54.89 
ม.1 1,083 1,078 477 44.25 
ม.2 999 990 443 44.75 
ม.3 940 935 455 48.66 
ม.4 36 36 12 33.33 
ม.5 21 21 13 61.9๐ 
ม.6 18 18 10 55.56 
รวม 18,813 18,750 10,610 56.59 
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ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 24.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตารางแสดงจ้านวนและร้อยละของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีขึ้นไป  
จ้าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน(คน) จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

ทั้งหมด เข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน ร้อยละ 
ป.1 0 0 0 0 
ป.2 0 0 0 0 
ป.3 0 0 0 0 
ป.4 16 16 0 0 
ป.5 26 24 4 15.38 
ป.6 24 24 5 20.83 
ม.1 11 11 0 0 
ม.2 5 5 0 0 
ม.3 3 3 0 0 
ม.4 0 0 0 0 
ม.5 0 0 0 0 
ม.6 0 0 0 0 
รวม 85 83 17 21.79 
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ตัวช้ีวัดที ่26 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ผลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดด้าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่หลากหลายที่ครบทุกโรงเรียน 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ที่ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม
ตามกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและค่ายทักษะชีวิตครบทุกโรงเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาครบทุกโรงเรียน   

4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเอง    และ
ผู้อื่น กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 

ผลกำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดด้าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่หลากหลายที่ครบทุกโรงเรียน 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ที่ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม

ตามกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและค่ายทักษะชีวิตครบทุกโรงเรียน 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการสร้างภูมิคุม้กันในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาครบทุกโรงเรียน   
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเอง 

และผู้อ่ืน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
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นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
                       วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 49 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ 
                 ในการปฏิบัติงานครบตามความจ้าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology (ใช้ข้อมูลร่วมกัน) 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. บุคลากรในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งหมดจ้านวน 72 คน  น้าหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ครบร้อยละร้อย 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ทุกคน เป็นผู้มีคุณธรรม 
มีความสุภาพอ่อนน้อม มีความเมตตาต่อเด็กนักเรียน ให้ความรักความเมตตา ความเอาใจใส่ในหน้าที่              
มีความเสียสละ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และน้าวัฒนธรรมการกอด
ให้ความรักต่อเด็ก "ใช้หลักการ  ให้ความรักก่อนให้ความรู้"  และปฏิบัติต่อเด็กเหมือนกับลูกหลานของตน
อย่างแท้จริง  มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและมีหัวใจโพธิสัตว์อย่างแท้จริง 
 3. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถลดภาระงานครู ท้าให้มีเวลา
ท้าการสอนอย่างเต็มเวลา เต็มสมรรถนะ และเต็มศักยภาพ 
 4. ลูกจ้างประจ้า และลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่งนักการภารโรง  มีความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และสามารถสนับสนุนงานครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ได้พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี มีช่องทางในการน้าเสนอข่าวสาร  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษา อย่างจริงจังเห็นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบำยที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้า  
        ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 55 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
ตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน้ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 75 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 77 จ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
ตัวชี้วัดที่ 78 ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 82 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสาระสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
        ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ด้านการบริหารวิชาการ 
              การจัดท้าหลักสูตร การจัดตารางเรียน เวลาเรียน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
                น้าระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดท้างบประมาณประจ้าปี แผนปฏิบัติ           
ราชการประจ้าปี การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจ้างหมาบริการ 

3. ด้านการบริหารบุคคล 
สถานศึกษาน้าระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการศึกษาด้านการบริหาร 

งานบุคคล การวิเคราะห์อัตราก้าลัง วางแผนอัตราก้าลัง  แผนพัฒนาบุคลากร 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 

สถานศึกษาน้าระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนด้านการบริหารงานทั่วไป        
การวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ เป็นฐานข้อมูลให้กับชุมชน และร่วมพัฒนาชุมชน 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน ของ สพป.อุดรธำนี เขต 4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 สพป.อุดรธานี เขต 4 ด้าเนินการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ     ด้วย
กระบวนการใช้เครือข่ายความร่วมมือ และภาคีพัฒนาเป็นปัจจัยสู่ความส้าเร็จ ภายใต้อัตลักษณ์องค์กร “ป้าย
ชัด ตัดหญ้า ทาสี” ค่านิยมองค์กร “องค์กรมีชีวิต น้อมจิตบริการ งานสัมฤทธิผล คนดีก้าวหน้า พัฒนา
อย่างยั่งยืน” และเป้าหมายการพัฒนา “โรงเรียนแห่งความสุข ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    แห่ง
ความสุข” ปรากฏผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ด ำเนินกำรขับเคลื่อนคุณภำพตำมนโยบำย จุดเน้น
ของ สพฐ. และ สพป.อุดรธำนี เขต 4 สรุปดังนี้ 
1.1 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 และที่ 4 สูงกว่าเป้าหมาย 
1.2 การใช้สื่อ DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก ครบทุกโรงเรียน  
1.3 ด้าเนินการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครบทุกแห่ง  
1.4 สถานศึกษาในสังกัด การใช้ Internet ความเร็วสูง ครบ ทุกแห่ง 
1.5 การประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference ในการมอบนโยบาย การท้าความ 

เข้าใจการด้าเนินการสอบระดับชาติ การสร้างความเข้าใจ เน้นย้้าการด้าเนินงานของสถานศึกษา          
ช่วงปิดภาคเรียน สถานศึกษาสามารถรับชมได้ครบทุกแห่ง  

1.6 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล ครบทั้ง     
31 ต้าบล 31 แห่ง และได้ด้าเนินการประเมินระดับที่ 1 และระยะที่ 2 มีผลการประเมิน มีความพร้อมทั้ง 
31 แห่ง  

1.7 ผลการพัฒนาคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีสถานศึกษา 
ได้รับรางวัล 8 แห่ง มากเป็นอันดับ 1 ของเขตตรวจราชการที่ 10 

1.8 พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ 
- โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร ได้รับรางวัลระดับประเทศ จ้านวน 10 แห่ง 
- โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นน้า ระดับประเทศ จ้านวน 5 แห่ง 

       1.9 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการ PLC 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning  คูปองพัฒนาครู จ้านวน 1,185 คน คิดเป็นร้อยละ 92 
       1.20 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการเรียนรวม ยุบเลิกสถานศึกษา  
ส้าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่้ากว่า 40 คน ได้ครบ 100% 

      1.21 การพัฒนาบุคลากรด้านจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย จ้านวน 115 แห่ง และในปีการศึกษา 2562 จะด้าเนินการครบ 100 % 
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   2. ผลงำนที่ภำคภูมิใจ 
  2.1 ด้ำนครู 
    1) ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 3 คน 
   2) รางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ จ้านวน 1คน 
   3) รางวัลคุรุสดุดี ระดับชาติ จ้านวน 6 คน 
   4) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับชาติ จ้านวน 4 คน 
   5) รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ระดับชาติ จ้านวน 3 คน 
  2.2 ด้ำนนักเรียน 

  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2560 
ในภาพรวม 1.53  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม 2.47  

2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
มีผลด้านการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ  มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดีและดีมาก          
ทุกรายสมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.15 
   3) นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561             
วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จ้านวน 3 คน 

4) ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ 
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับประเทศ  ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ครบทุกรายการ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 7 รายการ  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ้านวน 2 รายการ  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ้านวน         2 
รายการ  
   5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ ในการประกวดแข่งขันตอบ
ค้าถามสารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน ครั้งที่ 23  
   6) ด้าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
   7) โครงการว่ายน้้าเพื่อชีวิต ส้าหรับเด็กนักเรียน จ้านวน 2,000 คน 
   8) โครงการสอบวัดความสามารถด้านวิชาการนักเรียนระดับนานาชาติ         มี
นักเรียนเข้าสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ้านวน 321 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบระดับประเทศ 
จ้านวน 29 คน 
   9) โครงการแข่งขันตอบค้าถามสารานุกรมไทย ส้าหรับเยาวชน ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 477 คน เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันระดับภาค จ้านวน 6 คน และเข้าแข่งขันระดับประเทศ จ้านวน 
3 คน 
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  2.3 ด้ำนโรงเรียน 
   1) รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประเทศ 
   2) รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ 

3) รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประถมศึกษา ระดับภูมิภาค    
    ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา 

   4) รางวัลนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the best 
   5) รางวัล IQA AWARD ของ สพฐ. ประจ้าปี 2561 
   6) รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศ จ้านวน 2 โรงเรียน 

2.4 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
   1) การร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมว่ายน้้าเพ่ือชีวิต (Life Saving) ส้าหรับ
นักเรียนในสังกัด จ้านวน ๘๐๐ คน งบประมาณ 400,000 บาท กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จ้านวน 1,000,000 บาท 
รวม 1,400,000 บาท 
   2) การร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิต พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาไทย โรงเรียน    ใน
สังกัดอ้าเภอกุดจับ ท้าให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 วิชา
ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 9.32  
   3) บริษัทโรซ่าและอ้าเภอน้้าโสม ให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนให้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองครบทุกโรงเรียนและมีโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ้านวน 10 โรงเรียน ซึ่งเป็นส้านักงานเขตพ้ืนที่ที่มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรมากท่ีสุดในประเทศ 

  2.5 ด้ำนกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน 
   ได้ด้าเนินการปรับปรุงอาคารส้านักงาน ให้มีความสวยงาม มีสง่าราศี และความ
เป็นเอกลักษณ์ของส้านักงาน จัดให้มีจุดบริการต่าง ๆ สามารถใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจและให้บริการ
ข้าราชการครู ผู้บริหาร นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจในการรับบริการ โดย 

1) จัดแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบส้าหรับเจ้าหน้าที่ในส้านักงานเขตพ้ืนที่ 
2) การจัดจุดบริการ 

- มุมห้องสมุด 
- ห้องพยาบาล 
- มุมอาหาร 
- มุมรับรอง 
- ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 
- เรือนเพาะช้า 
- สวนครัว 
- คลินิกเลื่อนเงินเดือน 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT Analysis)  ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  
 ๑. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
  ๑.๑ ด้ำนโครงสร้ำง (Structure 1 : S๑) 

 
ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths) 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

(Weaknesses) 
๑. การจัดโครงสร้างการบริหาร 
ของหน่วยงานท่าน 

๑. ความทุ่มเทของบุคลากร        
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก้าลัง 
๒.  มีการให้ความส้าคัญกับงาน 
และระบบงานเพ่ือผลักดันให้งาน
เกิดความส้าเร็จตามเป้าหมาย 
๓. บุคลากรมีประสบการณ์ ทักษะ 
ความช้านาญในการปฏิบัติงาน    
ได้ในระดับที่มีคุณภาพ 
 

๑. ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย 
โครงสร้างส้านักท้าให้เกิดปัญหา
การวางแผนระยะยาว 
๒. บุคลากรบางส่วนมีความรู้   
ไม่ตรงกับภารกิจที่ปฏิบัติหรือ 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

๒. การก้าหนดบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและมาตรฐาน 
ของหน่วยงาน 

๑. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก้าหนดบทบาท อ้านาจหน้าที่ 
มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับ
ชัดเจน เนื่องจากจัดบุคลากร 
บริหารจัดการสอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมาย 

๑. การจัดบุคลากรเข้าสู่กรอบ
อัตราก้าลังยังไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ครอบคลุมชัดเจน
เนื่องจากอัตราก้าลังไม่ครบ   
ตามกรอบ ซึ่งขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าว 
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๑.๒ ด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน  (Strategy  : S๒) 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
(Weaknesses) 

๑. การก้าหนดทิศทางของ
หน่วยงาน 

๑. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีการก้าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ    
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วดั 
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานเนื่องจากใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมและด้าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ด้วยเทคนิค SWOT ที่สอดคล้องกับ
บริบทและสภาพจริงของหน่วยงาน 

๑. การก้าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
ตัวชี้วัดต้องรอหน่วยงาน
ส่วนกลางเป็นผู้ก้าหนด      
ซึ่งท้าให้เกิดความล่าช้า 

๒. การก้าหนดโครงการ/กิจกรรม 
 

๑. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม        
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์และบริบทของส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเนื่องจากมีกระบวนการ
วางแผนอย่างเป็นระบบและมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  มีการด้าเนินการ
ปรับแผนงาน/โครงการ /
กิจกรรม และงบประมาณ  
อยู่เสมอ เนื่องจากมีนโยบาย
ให้ปรับลดงบประมาณจาก
หน่วยงานส่วนกลางสั่งการ 
๒. การด้าเนินกิจกรรม
โครงการต่างๆ ส่วนใหญ่     
ไม่เป็นไปตามปฏิทินก้าหนดไว้ 
เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่
ส้าคัญตามห้วงเวลานั้นๆ       

๓. การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับกลุ่มและระดับ
บุคคล 

๑. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ด้าเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่    
การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มงาน และ
ระดับบุคคลได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก
ใช้กระบวนการ วิธีการและช่องทาง 
ที่หลากหลาย 

๑. ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด้าเนินการ        
น้ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินั้น     
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถไม่ได้ถูกน้า
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ 
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๑.๓ ด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  (Systems  : S๓) 
ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths) 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

(Weaknesses) 
๑. ระบบข้ันตอนการด้าเนินงาน
ภายในหน่วยงาน 
 

๑. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีกระบวนการบริหารจัดการภายใน
เป็นระบบมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
บริหารจัดการสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย ส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหลักการ
กระจายอ้านาจรวมถึงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

๑. บุคลากรบางส่วนยังไม่
ตระหนักในระบบขั้นตอนการ
ด้าเนินงานภายในหน่วยงาน   
ซึ่งจะผลถึงแรงจูงในการท้างาน 
ความมุ่งม่ัน ทุ่มเท และเสียสละ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

๒. ระบบด้านงบประมาณ              
ระบบบัญชี การเงิน การพัสดุ 
 

๑. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีระบบบริหารด้าน งบประมาณ 
ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้เนื่องจาก
บริหารจัดการตามระเบียบ
กฎหมาย 

๑. การด้าเนินการระบบบริหาร
ด้านงบประมาณ ระบบบัญชี 
และการเงิน การพัสดุ        
ของโรงเรียนในสังกัดไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบบ่อย 

๓. ระบบการสรรหาและคัดเลือก
การฝึกอบรม 

1. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลากรโปร่งใส  ตรวจสอบได้
เนื่องจากด้าเนินการตามระเบียบ  
กฎหมายที่ก้าหนด 
2. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีระบบการพัฒนาบุคลากร
สอดคล้องกับ ความต้องการของ
หน่วยงานและตนเองเนื่องจากมี
แผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและ
ระยะยาว  เน้นการส่งเสริมให้
พัฒนาตนเอง (ID Plan) 

๑. การสรรหาและคัดเลือก  
การฝึกอบรม ส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาไม่มีอ้านาจ    
ในการบริหารจัดการโดยตรง 

๔.ระบบการติดต่อสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๑. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
และโรงเรียนที่มีความคล่องตัวและ
ทันสมัย 

๑. บุคลากรบางส่วนไม่ตระหนัก
ถึงความส้าคัญในการน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร                         
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๑.๔ ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริกำรจัดกำร  (Style  : S๔) 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
(Weaknesses) 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น้า 
ความสามารถในการบริหาร      
จัดการศึกษา 
 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ในส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
ภาวะผู้น้า สามารถบริหารจัด
การศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้       อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรส่วนใหญ่ในส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน   
 

๑. บุคลากรบางส่วน ปฏิบัติตน
ไม่เหมาะสมแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงาน เช่น                
การมาท้างานสาย             
การใช้วาจาไม่สุภาพ           
การเล่นการพนัน               
การไม่เสียสละเวลา             
ต่อภาระงานส่วนรวม 

๒. การกระจายอ้านาจตัดสินใจ   
ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 

๑. ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้กระจายอ้านาจตัดสินใจ 
ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้  
ความสามารถและสมรรถนะ         
ที่ก้าหนด 

๑. บุคลากรบางส่วน         
ขาดความรับผิดชอบต่องาน    
ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. การใช้รูปแบบบริหารจัดการที่
เหมาะสมในการบริหารงาน 
 

๑. ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่  
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
เหมาะสม 
๒. ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่  
มีทักษะการสั่งการ การควบคุม   
การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรม
หน่วยงาน 

๑. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจในรูปแบบบริหาร
จัดการที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  

๔. การคิดค้นระบบงานและเทคนิค 
การบริหารเพ่ือใช้การปฏิบัติงาน 
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
 

๑. บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด้าเนินการจัดการภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน โดยใช้
กระบวนการ PLC ตลอดจนได้
คิดค้นนวัตถกรรม ระบบงานเทคนิค
การท้างานเป็นทีมและมีค่านิยม
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์    
สู่วิสัยทัศน์ 

๑. บุคลากรบางส่วน           
ยังขาดความคิดสร้างสรรค์    
ในการพัฒนาระบบงาน 
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๑.๕ ด้ำนบุคลำกร/สมำชิกในหน่วยงำน  (Staff  : S๕) 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
(Weaknesses) 

๑. จ้านวนบุคลากรมีเพียงพอ 
เหมาะสมกับความต้องการ      
ของหน่วยงาน 
 

๑. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีบุคลากรกรอบอัตราต่้าเกณฑ์ แต่
ด้าเนินการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

๑. ขาดแคลนบุคลากร     
ตามกรอบอัตราก้าลัง 

๒. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ความสามารถ ตรงกับงาน 
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
 

๑. บุคลากรทุกระดับในส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตาม
บทบาทหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจาก
บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ 
เหมาะสม มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ภาระงาน/มาตรฐานวิชาชีพที่
รับผิดชอบ รวมถึงได้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง   

๑. บุคลากรส่วนใหญ่          
มีความรู้เฉพาะงานหน้าที่    
ที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น    
ซึ่งบางครั้งท้าให้การ
ประสานงานจากหน่วยงานอ่ืน 
หรือบุคคลภายนอก เกิดความ
ล่าช้า ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
เสียหายได้ 

 
๑.๖ ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของหน่วยงำน  (Skills  : S๖) 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
(Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บุคลากรส่วนใหญ่ส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนตาม
บทบาทหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก้าหนด
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจาก
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ  
และทักษะในการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 
2.บุคลากรส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดท้าแผนพัฒนาตนเอง
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส้าเร็จ 

๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ    
เฉพาะด้าน เนื่องจากไม่มี
อัตราก้าลังตามกรอบที่
ก้าหนด 
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๑.๗ ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกในหน่วยงำน (Shared Values  : S๗) 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
(Weaknesses) 

๑. ค่านิยมและบรรทัดฐาน 
ที่ยึดถือร่วมกัน 
 

๑. บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีค่านิยมในการท้างาน      
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได”้ 
ตามอัตลักษณ์ของส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๑. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของบุคลากร ท้าให้ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกัน    
ไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีก้าหนด 

๒. วิธีปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บริหารในหน่วยงาน หรือ
วัฒนธรรมหน่วยงาน 
 

๑. บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีวัฒนธรรมในการท้างาน 
“เป็นทีม” โดยใช้กระบวนการที่
หลากหลายและเป็นระบบ                
เป็นผลให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๑. บุคลากรบางส่วนใน
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยังต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
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๒. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  ๒.๑ ด้ำนพฤติกรรมของลูกค้ำ (Customer Behavior : C) 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๑. กลุ่มผู้รับบริการโดยตรง 
 

1. ชุมชน ผู้ปกครองมีความตระหนักและ
เห็นความส้าคัญในการจัดการศึกษา
มั่นใจในการด้าเนินงาน ของส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา จึงให้ความร่วมมือ 
ในการขับเคลื่อนนโยบาย 
การจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
 

1. ชุมชนบางแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม  
เป็นแหล่งอบายมุขส่งผลให้นักเรียน 
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
2. การอพยพย้ายถิ่นของผู้ปกครอง 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา 
 

๒. กลุ่มคู่แข่งและ 
การแข่งขัน 
 

1. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
มีโรงเรียนในสังกัด จ้านวน 1๔๓ 
โรงเรียน กระจายอยู่ทุกต้าบล       
เกือบทุกหมู่บ้านส่งผลให้สามารถ
จัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้   
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ครอบคลุม      
ทุกพ้ืนที่ 

1. การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนของท้องถิ่น มีการบริการ  
ทางการศึกษา ที่ถูกใจและจูงใจให้
ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน เช่น  
มีรถรับส่ง มีสระว่ายน้้า มีเครื่อง  
แต่งกายสวยงาม ท้าให้จ้านวน
นักเรียนลดลง เมื่อบางครั้งนักเรียน 
ไม่สามารถเรียนในโรงเรียน     
เอกชนเดิม ท้าให้เกิดปัญหาในการ  
จัดการศึกษา 

๓. กลุ่มองค์กร/หน่วยงาน 
ที่มีส่วนในการสนับสนุน 
ต่อการจัดการศึกษา 
 

1. ส้านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ให้การ
รับรองมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดส่งผล
ให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
2. องค์กรภาครัฐ เอกชน ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ      
ในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1. ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
มีข้อจ้ากัดและไม่เอ้ือต่อการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
๒. ผู้บริหารองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความส้าคัญการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา เนื่องจาก
เห็นว่าสถานศึกษามีงบประมาณ  
จากส่วนกลางอยู่แล้ว 
๓. งบประมาณอาหารเสริม (นม)  
และอาหารกลางวันได้รับการจัดสรร
ไม่ต่อเนื่อง 
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๒.๒ ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal : P) 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๑. นโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
 

1. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี      อย่าง
มีคุณภาพของรัฐบาลส่งผลให้ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ผู้เรียน
มีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน 
2. มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งขาติ หมวด 6  
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและรายงาน
ทุกปีเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายในและรายงานทุกปีเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก   
ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๓. มีกฎหมาย พ.ร.บ.การศึกษา  
นโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม     
เอ้ือต่อกรจัดการศึกษา 
๔. รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 
๕.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
๖. มีองค์กรก้ากับติดตามประเมินผล
กรด้าเนินงานสามารถตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

1. จุดเน้นของนโยบายเรื่อง
โรงเรียนขนาดเล็กไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๒. มีการเปลี่ยนแปลง        
ด้านการบริหาร  ท้าให้นโยบาย
เปลี่ยนตามรัฐบาลด้วย 
๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
บางเรื่อง ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ท้าให้ขาดขวัญ
และก้าลังใจ 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานทางการศึกษา      
ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน         
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาไม่เพียงพอต่อ   
ความต้องการและไม่ต่อเนื่อง 
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ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๒. นโยบายการศึกษา            
ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ใน
ทศวรรษที่สองและนโยบายการ
ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติถือเป็นโอกาสที่ดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1. กิจกรรมที่ตอบสนอง
นโยบายมีความซ้้าซ้อน และมี
ข้อจ้ากัดด้านระยะเวลาซึ่งท้าให้
การด้าเนินการมีปัญหาอุปสรรค
ต่อการด้าเนินงาน 
 

๓. บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 
กลุ่มพลังทางการเมือง 
 

๑. การแข่งขันของกลุ่มผลประโยชน์ 
กลุ่มพลังทางการเมือง ส่งผลดีต่อ
การพัฒนาการศึกษา 

๑. กฎหมายของท้องถิ่นไม่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมสนับสนุน      
การจัดการศึกษา 

๔. ระเบียบกฎหมายและ
ข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องในการ 
บริหารจัดการศึกษา การบริหาร 
วิชาการ การบริหาร งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป 

1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ก้าหนดให้สามารถจัดการศึกษา    
ทั้งในระบบ นอกระบบและ       
ตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง
กับสภาพผู้เรียนและสามารถ       
ลดอัตราการออกกลางคัน 
2. ระเบียบกฎหมายที่ก้าหนดให้
หน่วยงาน บุคลากรถือปฏิบัติ   
อย่างชัดเจน เคร่งครัดส่งผลดีต่อการ
บริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
3. จรรยาบรรณวิชาชีพ ท้าให้
ข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา ปฏิบัติงานได ้             
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก้าหนดให้การเลื่อนให้
มีวิทยฐานะส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีคุณภาพ 
 

1. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ก้าหนดให้ครู  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้บริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก์    
มีวิทยฐานะ ไม่ครอบคลุม   
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา  
มาตรา 38 ค 
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๒.๓ ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic : E) 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๑. สภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น   
ราคาน้้ามัน อัตราการว่างงาน 
อัตราค่าครองชีพ  
ผลผลิตทางเกษตร 
 

๑. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย 
เช่น บัตรประชารัฐ,โครงการชิมช้อปใช้ 
ส่งผลให้ผู้ปกครองสามารถสนับสนุน  
การจัดการศึกษาแก่บุตรหลานได้ 

๑. เศรษฐกิจไม่ดี  ราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคแพงขึ้น แต่ราคา
พืชผลทางการเกษตรลดลง    
ท้าให้ผู้ปกครองมีรายได้น้อย  
ซึ่งมีส่วนท้าให้การสนับสนุน 
ด้านการศึกษาน้อยลง 

๒. งบประมาณ/การสนับสนุน 
งบประมาณของรัฐบาล 
 

1. รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์    ของ
การศึกษาส่งผลให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 
2. การสนับสนุนงบประมาณส้าหรับค่า
เล่าเรียนของนักเรียน งบประมาณ
ส้าหรับพัฒนาครูทั้งระบบ และ
งบประมาณด้านอ่ืนๆ เป็นโอกาส    
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑. ความล่าช้าในการโอนจัดสรร
งบประมาณเป็นอุปสรรคต่อการ
ด้าเนินงานเพื่อบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
๒.๔ ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural : S) 

 
ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 

(Opportunities) 
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

(Threats) 
๑. จ้านวนประชากรและ 
โครงสร้างประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1. แนวโน้มโครงสร้างประชากร      
วัยเรียนลดลง  ส่งผลให้โรงเรยีน       
มีนวัตกรรมบริหารแบบศูนย์รวม
โรงเรียนหรือการเรียนรวม 
2. การวางแผนครอบครัวที่สามารถ
ควบคุมจ้านวนประชากรได้อย่าง
เหมาะสม ท้าให้ครอบครัวมี
คุณภาพและมีความพร้อมที่จะ
สนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน
ได้ดีขึ้น 
 

1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 
ส่งผลให้จ้านวนนักเรียนลดลง และ
มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น 
2. จ้านวนนักเรียนที่ลดลง     ส่งผล
ให้ได้รับจัดสรรงบประมาณและ
อัตราก้าลังบุคลากรลดลง   เป็น
อุปสรรคต่อการบริหาร       จัด
การศึกษา 
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ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๒. คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี        
ความเชื่อค่านิยมและ
วัฒนธรรม 
 

1. สังคมโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตร
ส่งผลให้สามารถขยายแนวคิดการ
ด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชนได้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
2. สังคมโดยภาพรวมเห็นคุณค่า
ประโยชน์ของการศึกษา             
และสนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบ       
ที่หลากหลาย 
๓. มีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่หลากหลายสามารถน้าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
๔. สังคมให้ความส้าคัญในการสร้าง
ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการศึกษา 

1. วิถีชีวิตประจ้าวันเปลี่ยนไป
ส่งผลต่อวัฒนธรรมที่ดีในอดีต 
2. ค่านิยมการไปเรียน         ใน
โรงเรียนที่ดี มีความพร้อม    มี
ชื่อเสียงท้าให้นักเรียนที่ม ีความ
พร้อมในด้านต่างๆ       ไปเรียน
ในต่างท้องที่เกิดปัญหาการย้าย
ที่เรียนบ่อย 
3. ครอบครัวขาดความอบอุ่น 
เหตุเกิดจากการ หย่าร้าง หรือ
ไปท้างาน ต่างถิ่น ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักเรียน    
และการจัดการศึกษา 
4. ประชากรมีรายได้น้อย   ส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ท้าให้
มีการระดมทรัพยากร  ทาง
การศึกษาได้น้อย           ไม่
เพียงพอต่อการพัฒนา 
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๒.๕ ด้ำนเทคโนโลยี (Technological : T) 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๑. ความก้าวหน้าและ           
ความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี 
 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลให้มีสื่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่กว้างไกล นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองเต็มตามศักยภาพ 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
น้ามาประยุกต ์ใช้เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาได้ 
๓. หน่วยงานทางการศึกษา          
มีความตื่นตัวในการน้าเทคโนโลยี  
มาใช้ในการจัดการศึกษา 
๔. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  
เอกชนและชุมชน ให้การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยี 
๕. การให้บริการของเอกชน          
มีการแข่งขันสูง ท้าให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้
ง่าย     เสียค่าใช้จ่ายไม่สูง 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สามารถสื่อสาร ได้อย่างรวดเร็ว  
ส่งผลให้นักเรียนเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
2. คุณภาพและราคาของสื่อ
เทคโนโลยีเป็นปัญหาอุปสรรค
ส้าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
งบประมาณจ้ากัด 
3. ระบบเครือข่ายและบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ     ไม่ทั่วถึง
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล 
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ/
บ้ารุงรักษา สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่  เนื่องจากมี
ราคาสูง 
4. ขาดบุคลากรหลักที่มีความรู้
ความสามารถด้าน ICT   
๕. การให้บริการของภาคเอกชนยัง
ไม่ครอบคลุมในบางพ้ืนที่ 
๖. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  ท้าให้สถานศึกษา
ขาดศักยภาพในการปรับตัว   ให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้     
เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้ความรู้/
เป็นแบบอย่างการเรียนรู้           
การด้ารงชีวิตที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 

1. การรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล
ภูมปิัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ยังไม่แพร่หลาย ขาดความรู้ด้าน
ทางเทคโนโลยีเพ่ือเผยแพร่ 
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กำรประเมินสถำนภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
 การประเมินสถานภาพของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้ด้าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (weaknesses) สภาพแวดล้อมภายนอก 
ที่เป็นโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส้านักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน องค์คณะบุคคล ประกอบด้วย
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.พ.ท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ตลอดจนผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา (Stakeholders) ผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังนี้ 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (๗ S) 

 
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน น้้าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 

น้้าหนัก 
สรุปผล 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
S๑ : ด้านโครงสร้าง ๐.๑๕ ๔.๑๐ ๓.๓๕ ๐.๖๑ ๐.๕๐ ๐.๑๑ 
S๒:  ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน ๐.๑๒ ๔.๑๔ ๓.๕๙ ๐.๔๙ ๐.๔๓ ๐.๐๖ 
S๓: ด้านระบบในการด้าเนินงานของ
หน่วยงาน 

๐.๑๗ ๔.๒๓ ๓.๙๖ ๐.๗๑ ๐.๖๗ ๐.๐๔ 

S๔ : ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ 

๐.๑๕ ๔.๑๔ ๓.๗๖ ๐.๖๒ ๐.๕๖ ๐.๐๕ 

S๕ : ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน ๐.๑๕ ๔.๔๒ ๓.๗๘ ๐.๖๖ ๐.๕๖ ๐.๐๙ 
S๖ : ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของหน่วยงาน 

๐.๑๕ ๔.๑๔ ๓.๗๘ ๐.๖๒ ๐.๕๖ ๐.๐๕ 

S๗ : ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกใน
หน่วยงาน (Shared Value) 

๐.๑๑ ๔.๒๘ ๓.๕๗ ๐.๔๗ ๐.๓๙ ๐.๐๗ 

รวม ๑.๐๐      
สรุปปัจจัยภำยใน ๔.๒๑ ๒.๗๐  
เฉลี่ยปัจจัยภำยใน ๐.๕๐  
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จากตารางผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า สภาพแวดล้อมภายในของส้านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ๐.๕๐ แสดงว่า สภาพแวดล้อม
ภายในเป็น จุดแข็ง หากพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในเป็นรายด้านพบว่า ประเด็นด้านโครงสร้าง (S๑) 
เป็นประเด็นที่เป็นจุดแข็งมากที่สุด มีค่าเท่ากับ ๐.๑๑ รองลงมาคือประเด็นด้านบุคลากร/สมาชิก         
ในหน่วยงาน (S๕) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๙ ประเด็นด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (S๗) มีค่า
เท่ากับ ๐.๐๗ ประเด็นด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (S๒) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๖ ประเด็นด้านด้านแบบแผนหรือ
พฤติกรรมในการบริหารจัดการ (S๔) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๕ ประเด็นด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
หน่วยงาน (S๖) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๕ ประเด็น ตามล้าดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ประเด็นด้าน
ระบบในการด้าเนินงานของหน่วยงาน (S๓) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๔ 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (C-PEST) 
 

ด้านสภาพแวดล้อมภายใน น้้าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้้าหนัก 

สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค  
C : ด้านพฤติกรรมลูกค้า 
 

๐.๓๐ ๔.๐๓ ๔.๒๕ ๑.๒๐ ๑.๒๗ -๐.๐๗ 

P :  ด้านการเมืองและกฎหมาย 
 

๐.๑๕ ๔.๕๕ ๔.๕๔ ๐.๖๘ ๐.๖๘ ๐.๐๐ 

E : ด้านเศรษฐกิจ 
 

๐.๑๕ ๔.๓๙ ๔.๐๕ ๐.๖๕ ๐.๖๐ ๐.๐๕ 

S : ด้านสังคมวัฒนธรรม 
 

๐.๒๐ ๔.๒๕ ๓.๗๖ ๐.๘๕ ๐.๗๕ ๐.๑๐ 

T : ด้านเทคโนโลยี 
 

๐.๒๐ ๔.๕๒ ๔.๕๒ ๐.๙๑ ๐.๙๐ ๐.๐๑ 

รวม ๑.๐๐      
สรุปปัจจัยภำยนอก ๔.๓๑ ๔.๒๑  
เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก ๐.๐๙  

 
  จากตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรม (S)      
เป็นโอกาสมากที่สุด มีค่าเท่ากับ ๐.๑๐ รองลงมา คือ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ  (E)  มีค่าเท่ากับ ๐.๐๕ 
ประเด็นด้านเทคโนโลยี (T) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑ ประเด็นด้านการเมืองและกฎหมาย (P) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐ 
ตามล้าดับ ส่วนด้านที่เป็นอุปสรรค คือ ด้านพฤติกรรมลูกค้า (C) มีค่าเท่ากับ -๐.๐๗ สรุปผลโดยรวมพบว่า
สภาพแวดล้อมภายนอกส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ เป็นโอกาส มีค่าเท่ากับ
๐.๐๙ 
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ส่วนที่ ๓ 

ทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

 
วิสัยทัศน์ 
 “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
               และมีคุณภาพ 

2. ยกระดับขีดความสามารถผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส้านึกความเป็นไทย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ้านาจ 

              และการมีส่วนร่วม 
ค่ำนิยมองค์กร 
 “องค์กรมีชีวิต  น้อมจิตบริการ  งานสัมฤทธิ์ผล  คนดีก้าวหน้า  พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เป้ำประสงค์ 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

              และมีศักยภาพด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการกระจายอ้านาจและการมีส่วนร่วม  

  
ค่ำนิยมของกลุ่ม 
ค่ำนิยมกลุ่มนโยบำยและแผน 
ค่านิยม   “สุภาพอ่อนน้อม  พร้อมบริการ  ท้างานโปร่งใส  มีใจเป็นธรรม” 
ค้าอธิบาย  
  1. สุภาพอ่อนน้อม  หมายถึง มารยาทไทยอันดีงามที่ทุกคนควรมีในการพบปะ            
ให้การต้อนรับ  แสดงถึงความจริงใจ  ความมีสัมมาคารวะ  รู้จักให้เกียรติบุคคลอื่น  และรู้จักกาลเทศะ 
  2. พร้อมบริการ หมายถึง ความพร้อมและจิตส้านึกของบุคลากรที่พร้อม  
จะให้ค้าแนะน้าปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้โอกาสในการท้างานตามภารกิจต่อผู้มาติดต่องาน 
  3. ท้างานโปร่งใส  หมายถึง การท้างานร่วมกันเป็นทีม  ทั้งจากบุคลากร 
ในส้านักงานและบุคลากรภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน โดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
  4. มีใจเป็นธรรม  หมายถึง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณหรือการพิจารณา 
ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ที่ต้องยึดถือความเสมอภาคและความเป็นธรรม  รวมถึงโอกาสที่ ทุกฝ่ายมีสิทธิ 
จะได้รับเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ค่านิยม  “ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจหน้าที่ ยินดีบริการ” 
ค้าอธิบาย  

ถูกต้อง หมายถึง  การปฏิบัติที่ไม่ขัดกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ก้าหนด 
  โปร่งใส  หมายถึง มีแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ข้อตกลงร่วมกันชัดเจน 
  ใส่ใจหน้าที่  หมายถึง  มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาตนเอง 
อย่างสม่้าเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย บรรลุผลส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยินดีบริการ หมายถึง การให้บริการด้วยความเต็มใจ  และเป็นมิตร 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
ค่านิยม  “บริการเป็นเลิศ” 
ค้าอธิบาย 
  บริการ  หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือ  อ้านวยความสะดวก   
หรือการท้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 
  เป็นเลิศ  หมายถึง  วิธีการท้างานที่ผู้ปฏิบัติงาน  เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ในการพัฒนาคุณภาพ ท้าให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องและเป้าหมาย               
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ค่านิยม  “ส่งเสริม  เติมเต็ม  ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีจิตสาธารณะ” 
ค้าอธิบาย 
  ส่งเสริม  หมายถึง  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
  เติมเต็ม  หมายถึง การให้ความส้าคัญในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างพัฒนา                   
การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
  ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  หมายถึง  มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิต 
ที่แจ่มใส สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  มีจิตสาธารณะ หมายถึง  มีจิตบริการ เพื่อสาธารณะ รู้จักบ้าเพ็ญประโยชน์                
ต่อสาธารณะ 
กลุ่มนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ค่านิยม  “ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ” 
ค้าอธิบาย ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ  หมายถึง  ผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
และมีผลส้าเร็จตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 
ค่านิยม  “เที่ยงธรรมสุจริต  มีอิสระให้ค้าปรึกษา” 
ค้าอธิบาย  

เที่ยงธรรมสุจริต หมายถึง การใช้ดุลยพินิจปราศจากความล้าเอียง 
และการพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างยุติธรรมและเป็นกลาง 
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  มีอิสระให้ค้าปรึกษา หมายถึง การวางแผน การตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐาน        
ที่เพียงพอ ตลอดจนการแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ  
และผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถให้ค้าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ค่านิยม  “(Dersornel Administration Division Value) 

โปร่งใส  ใจดี  มีข้อมูล  เป็นปราชญ์ในการบริหาร 
(Transparency) (Nice) (Data Information) (Personnel Management Eseollonicy)” 

ค้าอธิบาย 
 1. โปร่งใส  หมายถึง  ท้างานโดยยึดหลักความถูกต้อง ความเสมอภาค ความรู้ความสามารถ   
ยึดระเบียบกฎหมาย ตรวจสอบ 
 2. ใจดี  หมายถึง  ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี  มีน้้าใจ  เอ้ืออาทร ด้วยความรวดเร็ว 
 3. มีข้อมูล  หมายถึง  ให้ข้อมูลบุคคลรายบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ข้อมูลเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4. เป็นปราชญ์ในการบริหาร ใช้ข้อมูลรอบด้าน รอบทิศทาง เพ่ือประกอบการตัดสินใจ          ให้
บริหารงานบุคคลสัมฤทธิ์ผล 
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นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก. บทน ำ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า 
“รัฐต้องด้าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา  
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่       
๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก้าหนดว่า       
“ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี     
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า 
“ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล      
เพ่ือใช้เป็นกรอบ ในการจัดท้าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกัน  
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  
  อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก้าหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ เน้นการวางรากฐาน      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ      
ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง“คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา          
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง        
มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่ มีทักษะสูง       
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุข 
เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก้าหนดนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่   
๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยได้ก้าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด้าเนินการ ดังนี้ 
ข. วิสัยทัศน ์
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
ค. พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
ง.  เป้ำหมำย 
  ๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย     
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที ่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที ่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม    
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู้ เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น้าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ๔. ผู้ เรียนที่ มีความต้องการจ้าเป็น พิ เศษ (ผู้ พิการ) กลุ่ มชาติ พันธุ์  กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
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๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

จ. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก้าหนดนโยบายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต    
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 
 นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ฉ. มำตรกำรและแนวด ำเนินกำร 
บทน ำ 
  นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัดการศึกษา    

เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ   

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน    

การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา    

ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
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เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดการศึกษา             

ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง 

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 

เป้ำประสงค์ 
  ๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม          
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน    
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
  ๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส             
และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  ๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  ๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม       
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  ๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  ๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  ๖. จ้านวนสถานศึกษาที่น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ          
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗. จ้านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด้าเนินการ 
๑. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก้าหนด 
  ๑.๒ สถำนศึกษำ  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ตามที่ก้าหนด 
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  (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
๒. พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคาม     

ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก้าหนด 
  ๒.๒ สถำนศึกษำ 
   (๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
  (๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้รับค้าปรึกษา 

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
๓. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ 
   ๑. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
   ๒. การผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
   ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
   ๕. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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   โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรม    
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 

(๒) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียน    
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

(๓) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้               
ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

(๔) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู            
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
๔. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ 
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์      
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ     

เกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง          

ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจ้าเป็น           
และเหมาะสมกับบริบท 
   (๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส้านึกรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง”  
ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

๔.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 

ที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร 

(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส้าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ้าวัน 
(๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ     

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบำยท่ี ๒  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
บทน ำ 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส้าคัญกับศักยภาพ 
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส้าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญ 
ในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด้าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ        
เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เป้ำประสงค์ 
   ๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น้าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
   ๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
   ๑. จ้านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
   ๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้ านการรู้ เรื่องคณิ ตศาสตร์  (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
   ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
   พัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรี ยน เต็ มตามศักยภาพ  น้ าไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศด้ านวิชาการ 
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
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   โดยมีแนวทางด้าเนินการ ดังนี้ 
       ๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
       ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแวว 
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
       ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้าเนินการวัดแววความถนัด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะ
แนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น้าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา 
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
       ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ้านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ้านาจให้สถานศึกษา    
มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
       ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท้าแผนงาน 
โครงการและกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด 
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
                     ๑.๕  ก้ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน  
ผลการด้าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. สถำนศึกษำ  
   ๒.๑ ด้าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ   
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
   ๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
   ๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
   ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
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   ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 
   ๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
   ๒.๗ สรุปและรายงานผลการด้าเนินงานต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  
นโยบำยที่ ๓  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
บทน ำ 
   นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
   พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน  ทุกช่วงวัย  ตั้ งแต่ช่วงปฐมวัย  ประถมศึกษำ  
และมัธยมศึกษำ  ผู้ เรียนที่ มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิ เศษ  ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสม  สามารถด้ารงชีวิต 
อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก้ากับการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา 
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
   ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ต้องตระหนักถึงความส้าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู         
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับ
บทบาทจาก“ครูผู้สอน”เป็น“Coach” หรือ ผู้อ้านวยการการเรียนรู้ท้าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ 
แนะน้าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้      
ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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เป้ำประสงค์ 
   ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ เพ่ือการวางแผน ชีวิต            
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน้าไปปฏิบัติได้ 
   ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน้าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
   ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท้า 
 มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
    ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ   
ที่ดี สามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   ๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค้าปรึกษาข้อเสนอแนะ  
การเรียนรู้หรือผู้อ้านวยการการเรียนรู้ 
   ๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 
   ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(3R8C)  
   ๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
   ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
   ๔ . ร้อยละผู้ เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท้า ตามความถนัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต     
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได้ 
   ๕ . ผู้ เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด้ารงชีวิต สามารถด้ารงชีวิตอยู่ ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท้างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคม           
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
   ๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   ๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน”เป็น“Coach”ผู้ให้ค้าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ้านวยการการเรียนรู้ 
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มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
   ๑. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ 
        เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 

สอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑  เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนเป็นรายบุคคล         

อย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   
         มีแนวทางด้าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   

(๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน               
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  
ผู้อ้านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค้าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

๑.๒ สถำนศึกษำ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
   ๒. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน 

๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และ
ทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
  โดยมีแนวทางด้าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
  (๑) จัดท้าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
ปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด้าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  (๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก้าหนด 
   (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
  (๕) ก้ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล    
การด้าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
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   ๒.๑.๒ สถำนศึกษำ 
  (๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อม            
ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
  (๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
  (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ้านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน     
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
  (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
  (๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
  (๗) สรุปและรายงานผลการด้าเนินงานต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง 
   ๒.๒ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ 
   ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
  โดยมีแนวทางด้าเนินการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ให้มีคุณลักษณะ   
  - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท้าสอดคล้องกับความต้องการ   
ของประเทศ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น้าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน        
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
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  (๒) จัดท้าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ และด้าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด้าเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐาน การพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได้ 
  (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
  (๕) ด้าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
  (๖) ก้ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด้าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
   ๒.๒.๒ สถำนศึกษำ 
  (๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค้าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
  (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐาน       
การเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได้ 
  (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน                
ในการด้ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม  
(Social and Emotional Learning : SEL) 
  (๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  (๗) ด้าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง                   
ตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
  (๘) สรุปและรายงานผลการด้าเนินงานต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                             
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๓ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ 
  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะ   

ด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่  ๓  มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท้า  น้าไปสู่ 
การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีความยืดหยุ่นทางด้ านความคิด  
สามารถท้างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  ภายใต้สังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม  มีทักษะพ้ืนฐานในการด้ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ด ีสามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  โดยมีแนวทางด้าเนินการ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท้างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม         
ให้มีคุณลักษณะ 
   - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓                    
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น้าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน       
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓        

(๒) ประสานการด้าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น   

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได้   

(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้       
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ   
   (๕) จัดท้าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ   
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น้าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก้าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ   
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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  (๖) ก้ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

  ๒.๓.๒ สถำนศึกษำ    
  (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 
  (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น 
(Independent Study : IS) 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค้าถาม 
  - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
  (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น้าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก้าลังกาย 
และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด้ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อ
หรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
  (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  
  (๖) สรุปและรายงานผลการด้าเนินงานต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน   
ที่เก่ียวข้อง 

   ๒.๔ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส้าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส         

ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ้าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  โดยแนวทางการด้าเนินการ 
  (๑) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงส้าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (๒) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส้าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส    
ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ้าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  (๓) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
  (๔) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 
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  (๕) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน้าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
  (๖) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก้าลังครู       
และบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
  (๗) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี 
ต่อการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (๘) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ้านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 
  (๙) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กพิการและ          
เด็กด้อยโอกาส 
   ๓. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  โดยแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก้าหนด 
  (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)     
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือ   
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
  (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน            
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

3.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ  

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก้าหนด     
(๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  

เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
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   ๔. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด้าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ     
มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การ
สนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการ
วัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
   ๔.๑  กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ 
  การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู     
ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการ 
ผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
   (๒) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
  (๓) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
  (๔) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครู
อย่างเป็นระบบ 

๔.๒  พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส้านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด้าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส้าคัญ     
ในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก“ครูผู้สอน”เป็น “Coach” 
หรือ “ผู้อ้านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท้า
กิจกรรมในชั้นเรียน ท้าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน้าวิธีเรียนรู้และวิธีจั ดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย  พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาตนเอง  
(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
   (๒) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
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   (๓) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท้าหลักสูตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
   (๔) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
ที่ก้าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
   (๕) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
   (๖) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ สอดคล้องกับ
ภารกิจและหน้าที่ของตน 
   (๗) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สง่เสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)         
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
   (๘) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผล
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (๙) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
   (๑๐) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
   (๑๑) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๑๒) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษตามศักยภาพ    
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
   (๑๓) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ           
Face - to - Face Training 
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   (๑๔) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก้าหนดด้านคุณภาพ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
   (๑๕) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
น้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท้าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู    
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
  ๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น       
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ และผู้เรียน 
ที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
   ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  
   ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
  ๕) พัฒนาครูให้มีความช้านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
นโยบำยที่ ๔  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน  
                 และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
บทน ำ 
   นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
และการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้ เรียนทุกคน 
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใด
ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้  
บรรลุ เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต้าบล 
ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค้านึ งถึงความจ้าเป็น 
ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นในการจัดการศึกษา
ส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ  
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ้าเป็น ตลอดจนน้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
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มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
เป้ำประสงค์ 
   ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
   ๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
   ๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
   ๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค้านึงถึงความจ้าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง 
ของสถานศึกษา 
   ๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม      
เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๖. น้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ 
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
   ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค้านึงถึงความจา้เป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  
และท่ีตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ้าเป็นพิเศษส้าหรับผู้พิการ 
   ๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
   ๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)         
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   ๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาดและพ้ืนที่ 
   ๖. สถานศึกษาน้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ          
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 
   ๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน้ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการก้ากับ ติดตาม   

และประเมินผล 
   (๒) จัดท้าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   ๑.๒ สถำนศึกษำ 
   (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน  
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท้าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 
   (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท้าส้ามะโนประชากรวัยเรียน  
(อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
   (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน      
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
   (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๒. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ  
และมำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดท้ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ       
สิ่งอ้านวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก้าหนด
มาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และ
ขนาดของสถานศึกษา เป็นส้าคัญ 
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  (๒) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และ
สถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก้าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต้าบล 
โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
   (๓) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
   ๓. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภท      
อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค้านึงถึง
ความจ้าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นในการจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็น
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา            
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
   (๒) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท้าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็น   
ของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท้าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
   (๓) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
   (๔) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท้าแผนงบประมาณ และ
ติดตาม ก้ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
   ๔. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ          
ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  
และมีความปลอดภัยสูง 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

   (๒) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ
ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
   (๓) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
   (๔) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส้าหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
น้าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (๕) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส้าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๖) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology: DLT) 
นโยบำยที่ ๕ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน ำ  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม        

ได้น้อมน้า ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ       

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน้าเป้าหมายของการพัฒนา    

ที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด้าเนินการเพ่ือน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย  
“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” 
   ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน้า 
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย  
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส้าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อย
จนเกินไป อันจะน้าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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เป้ำประสงค์ 
   ๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส้านึกด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๒. สถานศึกษาสามารถน้าเทคโนโลยีมาจัดท้าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล 
ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดท้านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชนคาร์บอนต่้า 
   ๕. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส้านักงานสีเขียว      
(GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
   ๖. สถานศึกษาในส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส้านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๗. สถานศึกษาต้นแบบน้าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ้านวน ๑๕,๐๐๐ 
โรงเรียน 
   ๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน้า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ้านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
   ๙. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท้านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
   ๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส้านึก
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน้าขยะ 
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
   ๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์   
ในการด้าเนินกิจกรรมประจ้าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  
   ๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด้าเนินการจัดท้างานวิจัย
ด้านการสร้างส้านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
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   ๗. ครู และนักเรียนสามารถน้าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand ๔.๐ 
   ๘. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ให้ เป็นส้านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
   ๑. จัดท้า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด้าเนินการให้องค์ความรู้
และสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๒. จัดท้าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ 
Multimedia และอ่ืน ๆ 
   ๓. จัดท้าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่้าและชุมชนคาร์บอนต่้าและพัฒนา
วิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่้า 
   ๔. พัฒนาวิ เคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท้ าหน่ วยการเรียนรู้ ใน เรื่อง 
การผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้ งแต่ระดับปฐมวัย  
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล  
ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ  
การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
   ๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท้า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด้าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชนคาร์บอนต่้า 
   ๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 
   ๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 
   ๘. จัดสรรงบประมาณด้าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต  
เพ่ือด้าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
   ๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส้านักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการส้านักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
   ๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน้าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา 
ด้านการผลิต และบริโภค ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕       
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ    
ในส้านักงานและสถานศึกษา 
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   ๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
   ๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่ งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สั งคมเมืองเชิงนิ เวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดล้อมที่ดี การเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Making  
การน้าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ้าบัดน้้าเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชนเชิงนิ เวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม 
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน้าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท้าโครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
   ๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา   
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น้าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด 
สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
   ๑๗. จัดท้าระบบนิเทศ ติดตามผลการด้าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ 
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน้าเสนอผลงาน 
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ 
สรุปผลรายงาน 
นโยบำยที ่๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

บทน ำ 
   นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้น  
ที่ส้าคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ้านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาท ภารกิจ 
ของหน่วยงานทั้งระดับส้านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  
ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส้านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส้านักงาน เป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้ าที่ สนับสนุน ส่ งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ น้าเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป็ นต้น  มาใช้ ในการเพ่ิ มประสิ ทธิภ าพการ
บริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  
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ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้ำประสงค์    
  ๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารงานทั่วไป 

 ๒. หน่ วยงานส่วนกลาง และส้ านักงาน เขตพ้ืนที่ การศึกษา ต้องปรับ เปลี่ ยน              
ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. หน่ วยงานทุกระดับ  มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 ๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน      

  ๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
   ๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   
   ๒ . ส ถาน ศึ กษ า ส้ านั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ า และส้ านั ก งาน ส่ วน กล าง  
ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตั วสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต้าบล 
   ๓. สถานศึกษา ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส้านักงานส่วนกลาง น้านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
   ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
   ๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
   ๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ 
น้าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
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   ๘. สถานศึกษา ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส้านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
   ๙. สถานศึกษาทุกแห่ งมี ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ สามารถใช้ ในการวางแผน 
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
   ๑. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
      เป็นมาตรการกระจายอ้านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ  
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั ่วไป โดยด้าเนินการเป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด้าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ้านาจ และโครงสร้างการก้ากับดูแลของสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (๒) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษาวิเคราะห์หน้าที่และอ้านาจ องค์ประกอบ จ้านวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
การเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา  
โดยให้ค้านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความ
หลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ้ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (๓) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน 
ด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระ    
ที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (๔) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ้านาจให้สถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (๕) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดท้าแผนปฏิบัติการและด้าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๖) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหาร
จัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (๗) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
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  (๘) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
น้าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   (๙) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๑๐) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
ที่จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
   (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ้านาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด้าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา อาจด้าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือท้าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒. พัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำน 
มีควำมทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส้านักงานทั้งระดับส้านักงาน
ส่วนกลาง และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส้านักงานส่วนกลาง และส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส้านักงานส่วนกลาง และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท้างานตามหลักการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส้านักงานส่วนกลาง และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
น้านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
   (๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ้านาจ “CLUSTERs” 
   (๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท้าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
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   (๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
   (๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
   (๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้        
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   ๓.ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ 
  เป็นมาตรการที่เน้นการน้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง  โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส้าคัญในการ
ด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณ
ได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก้าหนดเงื่อนไขการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร 
ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
   (๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
   (๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของ
ผู้เรียน เพ่ือลดความซ้้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
กับกระทรวงมหาดไทย  
   (๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา  
โดยผ่านระบบธนาคาร 
   ๔. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรท ำงำน
ที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น้าไปสู่การน้าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่        
(Big Data Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล  
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น้ า Cloud Technology มาให้บริการ 
แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
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ระบบบริหารงานส้านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 
  โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ศึกษา วิเคราะห์ น้า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ
ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
   (๒) ศึกษา วิเคราะห์  น้า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ
นักเรียนในฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่างๆ 
   (๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร   
จัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส้าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและ
รองรับการท้างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
   (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ ในตลอดช่วง
ชีวิตเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อนจุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศ น้าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
   (๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ในอาชีพ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากร
ด้านการศึกษาของประเทศ 

ทิศทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย” 
 

พันธกิจ  (Mission) 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรยีนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒. ยกระดับขีดความสามารถผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
๓. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส้านึกความเป็นไทย 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ้านาจและการมีส่วนร่วม 

 

ค่ำนิยมองค์กร 
 “องค์กรมีชีวิต น้อมจิตบริการ งานสัมฤทธิผล คนดีก้าวหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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ส่วนท่ี ๔ 
กลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำ 

ของ สพป.อุดรธำนี เขต ๔ 
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นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
๓. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 

๑. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 
 ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ ติดตาม   
และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก้าหนด 
 

๑. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 
         ๑.๒ สถำนศึกษำ  

            (๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน้าพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา    
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ตามท่ีก้าหนด 

            (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๒.พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ 
      ๒.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
             ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการ   

ที่ก้าหนด 

 

๒.พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุก
รูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ 
     ๒.๒ สถำนศึกษำ 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จัก
วิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว                  
(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน        
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย             
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆ  
ได้รับค้าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา         
รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๓. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ 

    ๓.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

          (๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพัก
นอนตามความจ้าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 

          (๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูง   
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และเกิดจิตส้านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

          (๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการ             
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดง
นิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  
 

๓. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ 

    ๓.๒ สถำนศึกษำ 

          (๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการ    
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด                
ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

          (๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส้าหรับเด็ก                       
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ้าวัน 

          (๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสม    
กับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

     ๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
     ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี       
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
   ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม 
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๑. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี
ของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและ
ประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 
 
 
 
 

     ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม           
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย     
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด       
ทีถู่กต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์                   
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี    
มีวินัยและรักษาศีลธรรม 
     ๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น   
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม     
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์  
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

๑๐๐ 
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เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

      ๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ 
      เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือ
กับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ 

เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

     ๔. จ้านวนสถานศึกษาที่น้อมน้าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ตามท่ีก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕. จ้านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ      
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีดี   
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
๑๐๐ 
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นโยบำยที่ ๒ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 เป้ำประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ ตามความถนัดและความสนใจน้าไปสู่การพัฒนา ทักษะอาชีพ เป็นนักคิดเป็น 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 ๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ้านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
  ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแวว   
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้าเนินการวัดแววความถนัด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น้าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม   
ที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและ 
ความถนัดของผู้เรียน 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ้านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม วิธีการ
จัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น  
เพ่ือกระจายอ้านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ                                                                                    
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท้าแผนงาน 
โครงการและกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความ
ต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
๕. ก้ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด้าเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ด้าเนินการจัดความรู้ผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
๒. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาใหม่ , มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๓. สถานศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียน โดยเน้นการจัดการการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของ
ผู้เรียน 
๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 
๖. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้น  
การวัดประเมินผลรายบุคคล 
๗. สรุปและรายงานผลการด้าเนินงานต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ    
มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัด
และความสนใจ น้าไปสู่การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ เป็นนักคิดเป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวท ี      
การแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

   ๑. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
    ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย   
และพัฒนาเครื่องมือวัดแวว     
และรวบรวมเครื่องมือวัดแวว   
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐและเอกชน  
    ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน         
ให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด้าเนินการวัดแววความถนัด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรม
แนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง 
น้าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มี  
ความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอด  
ไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ
ที่ตรงตามความต้องการและ  
ความถนัดของผู้เรียน 

๑. จ้านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy)  ตามแนวทางการประเมิน PISA 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
 

๖๐ 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 

๖๕ 
 
 

๕๕ 
 
 
 
 
 

๕๕ 
 

๗๐ 
 
 

๖๐ 
 
 
 
 
 

๖๐ 
 

๗๕ 
 
 

๖๕ 
 
 
 
 
 

๖๕ 
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เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

     ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและ
กระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ้านวนงบประมาณ  
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี 
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น 
เพ่ือกระจายอ้านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
    ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาจัดท้าแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด 
ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
  ๑.๕  ก้ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด้าเนินงาน     
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

     ๒. สถำนศึกษำ  
๒.๑ ด้าเนินการวัดแววผูเ้รียนและพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน
หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การ
เรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education)   
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้น
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน 
และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ 
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เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

     ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน 
๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ      
ภาษาท่ี ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 
๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียน
ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจาก
ส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๒.๗ สรุปและรายงานผลการด้าเนินงานต่อส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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นโยบำยที่ ๓  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
๓. น้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๑. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ 
     ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

        (๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน  
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 

        (๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ้านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค้าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบ
การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 

๑. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ 

    ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ)  
และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพ้ืนที่ 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๒. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน 

    ๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
             ๒.๑.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
   (๑) จัดท้าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยปีเว้นปีสรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและด้าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   (๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐาน      
ที่ก้าหนด 
 (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี          
และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียน 
และผู้สนใจ                                                                                      
         (๕) ก้ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงาน
ผลการด้าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน 

    ๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
          ๒.๑.๒ สถำนศึกษำ 
 (๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย                    
จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้
อย่างมีความสุข 
 (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ้านวยความสะดวก  
สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน            
และความปลอดภัย 
 (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
 (๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
 (๗) สรุปและรายงานผลการด้าเนินงานต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๒.๒ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ 
    ๒.๒.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
    (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม   
และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   
            - เป็นไปตามหลักสูตร                                                                          
            - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
            - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท้าสอดคล้องกับ           
ความต้องการของประเทศ           
            - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น้าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม             
            - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ           
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
            - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
 (๒) จัดท้าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และด้าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด้าเนินงานเพ่ือทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖         
วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
 (๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ   
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม         
และน้าไปปฏิบัติได้  

๒.๒ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ 
      ๒.๒.๒ สถำนศึกษำ 
     (๑)  จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
     (๒)  จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และ 
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น  
          - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค้าถาม    
          - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
          - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
          - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ     
          - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตผุลและการหา
ความสัมพันธ ์
     (๓)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจรวมถึงกิจกรรมการแนะแนว   
ทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้          
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได้ 
     (๔)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการด้ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
     (๕)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม            
(Social and Emotional Learning : SEL) 
     (๖)  จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผล      
และเป็นขั้นตอน (Coding) 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
         (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้   
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ 
สัมมาอาชีพ 
        (๕) ด้าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
        (๖) ก้ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด้าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ 
  3.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
              (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตร     
ที่ก้าหนด 
              (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
    (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน    
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

 

     (๗) ด้าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
     (๘)  สรุปและรายงานผลการด้าเนินงานต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.๒ สถำนศึกษำ 
  (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้
ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค        
(Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก้าหนด 
  (๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
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๔.  กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     ๔.๑  กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ 
กำรด ำเนินกำร 
     (๑) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
 (๒) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมมือกับสถานศึกษาวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
    ๔.๒  พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กำรด ำเนินกำร 
           (๑) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ 
ความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาตนเอง  
(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
           (๒) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการ
พัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
           (๓) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท้าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
           (๔) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก้าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
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           (๕) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)   
          (๖) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าที่ของตน 
          (๗) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)     
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
          (๘) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบ
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด   
ขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
          (๙) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
          (๑๐) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
ในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล 

         (๑๑) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        (๑๒) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ
ตามสภาพและประเภทของความพิการ          
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          (๑๓) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face -to- Face Training 
          (๑๔) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก้าหนดด้านคุณภาพ    
และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
          (๑๕) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่  
การจัดท้าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 
     ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
     ๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน 
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
     ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
               ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
        ๕) พัฒนาครูให้มีความช้านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding)          
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เป้าประสงค์ 

 
มาตรการ 

 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศ  
     ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะ   
ที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใตส้ังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและน้าไปปฏิบัติได้ 
     ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะน้าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม 
     ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานท้า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ   

๑. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับ
กำรศึกษำ 
 เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิง
สมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่
จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล
อย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย                                             
๒. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพ
ของผู้เรียน                                            
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ของผู้เรียนระดับปฐมวัย  เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย       

ในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย    

มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และ
ทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการ
พัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร 
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓     
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ    
มีงานท้า ตามความถนัด และความต้องการ    
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได้ 
๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด้ารงชีวิต 
สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
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เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

     ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา        
ให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ     
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
     ๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”         
ผู้ให้ค้าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้   
หรือผู้อ้านวยการการเรียนรู้ 
     ๗. ครู มีความรู้ความสามารถ    
ในการจัดการเรียนการสอน และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.๒ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษำ 
          ผู้เรียนระดับประถมศึกษา   

ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย   

มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒.๓ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่
จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะ
ด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้      
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี ๓ มีความสามารถ ในการใช้
เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ท้า น้าไปสู่การมีทักษะอาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ  

     ๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ  
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 
      ๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” ผู้ให้ค้าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ้านวยการการเรียนรู้ 
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เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 

สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะ
พ้ืนฐานในการด้ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข                                   
๒.๔ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ 
     เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพส้าหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จ้าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
๓. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มำใช้สนับสนุนกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับกำรจัด
กำรศึกษำ 
      เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง ตามความต้องการและ
ความถนัด  
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เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society)      
ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้      
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๔.  กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด้าเนินการ
ตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่าง
ต่อเนื่อง โดยส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับ
สถาบันการผลิตครู ในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการ
ดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้า
มาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ 
การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้าง
เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี
ความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็น
ผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ 
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เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง 
๔.๑ กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ     
   การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๔.๒ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมาตรการที่
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้อง
ด้าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนัก
ถึงความส้าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้
เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ้านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธี
สอนให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และท้ากิจกรรมในชั้นเรียน ท้าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรง
บันดาลใจ แนะน้าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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นโยบำยที่ ๔  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
         (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น 

ภาคเอกชน หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่ตลอดจนการก้ากับ ติดตาม และประเมินผล 
        (๒) จัดท้าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล 
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
 

๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชนหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
       (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
       (๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท้าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
       (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท้าส้ามะโนประชากรวัยเรียน 
(อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
        (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
       (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุก
ภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       (๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) 
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
       (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่
ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๒. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ และ
มำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
        (๑) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท้ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก    
๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
เป็นต้น การก้าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบท
ของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส้าคัญ 
        (๒) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับ
ต้าบล ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน 
ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก้าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต้าบล โรงเรียน
ขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
        (๓) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

๒. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ 
และมำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร   

(๑)  สถานศึกษา จัดท้ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่างๆ เช่น 
ด้านโครงสร้าง ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม  

(๒)  สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยดูจากบริบท 
ขนาดของโรงเรียน  

(๓)  สถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบ                
จากหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบ 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๓. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภท อย่ำงเหมำะสม  
และเพียงพอ 
 เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค้านึงถึงความจ้าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นในการ
จัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ 

และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
          (๑) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุน      
ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
          (๒) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท้าแผนงบประมาณการศึกษา   
อย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท้าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงาน      
ต้นสังกัด 
          (๓) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา         
เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
          (๔) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดท้าแผนงบประมาณ และติดตาม 
ก้ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

๓. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน  
ทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภท   
อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
      ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการ  
จัดการศึกษาอย่างคุ้มค่า เช่น ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครูบุคลากรทางการศึกษา  
ด้านผู้เรียน เป็นต้น 

       

 
 
 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๔. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 (๑) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
         (๒) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน    
ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล         
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
         (๓) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน    
ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)     
ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
         (๔) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส้าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน้าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         (๕) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส้าหรับครูอย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         (๖) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน    
ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning 
Technology: DLT) 

๔. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เป็นเครื่องมือ  
ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    สถานศึกษา จัดหาระบบโครงสร้าง
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยสูง โดยน้าไปใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
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เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

   ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
   ๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงาน   
ที่เก่ียวข้องในระดับพื้นที่ร่วมมือ      
ในการจัดการศึกษา 
   ๓. สถานศึกษามีคุณภาพ         
และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
   ๔. งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง      
โดยค้านึงถึงความจ้าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
   ๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงาน
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   ๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด
ทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
   ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียนทุกกลุ่มและสถานศึกษา       
ทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อม
ล้้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึง
การบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    

โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง       

โดยค้านึงถึงความจ้าเป็น 

   ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
   ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค้านึงถึงความจ้าเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและท่ีตั้งของ
สถานศึกษาและความต้องการจ้าเป็นพิเศษส้าหรับ
ผู้พิการ 
   ๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์  
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
   ๔. ครูได้รับการสนับสนุน วสัดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   ๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาดและ
พ้ืนที่ 
   ๖. สถานศึกษาน้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖. น้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๗. พัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้าง
หลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา  
ที่มีคุณภาพของประชาชน 

ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 

จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นในการ
จัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ้าเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษา
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
   ๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากร  
วัยเรียนและสามารถน้ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 แนวทางการด้าเนินงานโดยยึดวิสัยทัศน์ เพ่ือให้ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี        
พ.ศ. 2580 โดยน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดท้าโครงการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน และมีการติดตามการด้าเนินงาน     
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
1. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบส้านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบท    
ที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
2. มีการท้านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภค      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. น้าเทคโนโลยีมาจัดท้าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียว
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
3. การจัดท้านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค     
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชนคาร์บอนต่้า 
5. ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส้านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
6. มีการน้าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
7. น้านวัตกรรมต้นแบบในการน้า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
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เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีฐาน 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
ความรู้ การสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. สถานศึกษาสามารถน้าเทคโนโลยีมาจัดท้า
ระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง 
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อมฯลฯ และสามารถ
น้ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตาม แนวทาง 
Thailand ๔.๐ 
๓. สถานศึกษามีการจัดท้านโยบายจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรม
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค  
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่้า  
สู่ชุมชนคาร์บอนต่้า 
๕. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบส้านักงานสีเขียว(Green Office) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 

๑. จัดท้า Road Map และแผนปฏิบัติการ
เพ่ือจัดแนวทางการด้าเนินทางการให้องค์
ความรู้และสร้างจิตส้านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. จัดท้าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรม   
ในรูปแบบ QR CODE  และสื่อระบบ
Multimedia และอ่ืน ๆ 
๓. จัดท้าเกณฑ์การประกวดโรงเรียน
คาร์บอนต่้าและชุมชนคาร์บอนต่้าและ
พัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่้า 
๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียน
และจัดท้าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ      
การเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อ
ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน  

๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและ   
จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมน้าไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี  
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
๒. สถานศึกษามีการน้าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือ
ลดปริมาณขยะมนชุมชนเพ่ือลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
๓. สถานศึกษามีการบริการบูรณาการ
เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและ
การน้าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการ
ขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน    
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
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เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ปีฐาน 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๖. สถานศึกษาในส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส้านึกและจัดการเรียนรู้
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๗. สถานศึกษาต้นแบบน้าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ลดปริมาณขยะ จ้านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน้า ๓RS 
มาประยุกต์ในการใช้ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ้านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
๙. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ๒๒๕ เขต       
มีการท้านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร     
กับสิ่งแวดล้อม 

๕. จัดจ้างผู้เชียวชาญในการจัด Road 
Map  เป็นที่ปรึกษาในการด้าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่้า       
สู่ชุมชนคาร์บอนต่้า 
๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การ
เรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 
๗.พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการ    
ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมเรื่องการผลิตและบริโภค         
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
๘. จัดสรรงบประมาณด้าเนินการตาม 
Road Map และแผนปฏิบัติการเขต   
เพ่ือด้าเนินการต่อยอดขยายความรู้และ
สร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และ
เชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการ
รณรงค์ให้มีกี่จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับส้านักงานเขต
พ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการส้านักงานสีเขียว 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนได้
ออกไซด์ในการด้าเนินกิจกรรมประจ้าวัน
ในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less  
๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและด้าเนินการจัดท้า
งานวิจัยด้านการสร้างส้านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
๗. ครูและนักเรียนสามารถน้าสื่อ
นวัตกรรมที่ผ่านประบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันและ
ชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
๘. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานที่ให้เป็นส้านักงาน     
สีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
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เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ปีฐาน 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

 และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office) 
๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน้าร่องขยายผลส่งสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนาด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕    
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส้านักงานและ
สถานศึกษา 
๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และแผนการการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัยและ
สุขภาพที่ดีต่อสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตร               
กับสิ่งแวดล้อม 
๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ 
Decision-Making การน้าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และลดพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ้าบัดน้้าเสีย
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมีสู้โรงเรียนปลอดภัยเป็นมิตร       
กับสิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ปีฐาน 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

 ๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชนเชิงนิเวศ
และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green city 
ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้้าเสีย ชุมชนผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม 
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศและ
หน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือน้าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท้าโครงงานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑๖.ส่งเสริมแนวทางการนัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชนวัยซนลด
คาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น้าความรู้จาก
โรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
๑๗.จัดท้าระบบนิเทศ ติดตามผลการด้าเนินงานใน
สถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม 
แลกเปลี่ยนน้าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่
และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

     



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
๒. พัฒนาส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท้างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๑. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

1.1   ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ้านาจ และ
โครงสร้างการก้ากับดูแลของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 

สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ 
หน้าที่ อ้านาจ และโครงสร้าง 

1.2  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ้านาจ องค์ประกอบ จ้านวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค้านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็น
อิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษา
รวมถึงความต้องการและข้อจ้ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 

คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา 
ค้านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของ
สถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ้ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 

1.3  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท้าแผนปฏิบัติการและด้าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้าน
บริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

1.4  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
ให้สอดคล้องกับการกระจายอ้านาจให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา 

สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษา 

1.5  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท้าแผนปฏิบัติการและด้าเนินการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

1.6 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการ
บริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ    
คละชั้น เป็นต้น 

โรงเรียนขนาดเล็ก มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น   
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น 
เป็นต้น 

1.7 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต     
ของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน         
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
1.8  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน้าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวาง

แผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไป  
ตามมาตรฐานการศึกษา 

สถานศึกษาน้าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

1.9 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ  
และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระ  
ในการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

1.10 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ 
สมรรถนะ และความรู้ความ เชี่ยวชาญประสบการณ์ท่ีจ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และ
ความรู้ความ เชี่ยวชาญประสบการณ์ท่ีจ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

 1.11 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการ
กระจายอ้านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด้าเนินการ
เป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด้าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ้านาจให้อย่าง
เป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด้าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษา อาจด้าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

 1.12  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก้าหนดแนวทางให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา  
มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือท้าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับดูแลกิจการและ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา    
ของสถานศึกษา เพ่ือท้าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับดูแลกิจการ
และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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2.8  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

 
 

 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
๒. พัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.1  ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส้านักงานส่วนกลาง และส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก้ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ      
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส้านักงานส่วนกลาง และ
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก้ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.2  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท้างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                                                          
( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

สถานศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ท้างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

2.3  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น้านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

สถานศึกษา น้านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารงาน 

2.4  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท้าแผนบูรณา
การจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ 

สถานศึกษาส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท้าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับ
สถานศึกษา 

2.5  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  

2.6  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

2.7  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
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๓. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศกึษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ 
3.1  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 

3.2  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน 

3.3  พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์
ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลดความซ้้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท้าการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย 

ลดความซ้้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

3.4  พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และ
สถานศึกษาโดยผ่านระบบธนาคาร 

พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษาโดยผ่าน
ระบบธนาคาร 

๔. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.1  ศึกษา วิเคราะห์ น้า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

น้า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อน้ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

 4.2  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือ
แลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบ
กลางส้าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท้างานร่วมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่าง ๆ 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ 
 4.3  พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วง
ชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศน้าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

 

 4.4  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการ
พัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ปีฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
2562 2563 2564 2565 

๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความ
เป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป 

๑. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ   
ในการบริหารจัดการศึกษา 

๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ้านาจ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
๒. สถานศึกษา ส้านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษา และส้านักงานส่วนกลางได้รับการ
พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ    
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต้าบล 

๗๐ 
 

๑๐๐ 

๗๘ 
 

๑๐๐ 

๘๐ 
 

๑๐๐ 

๘๕ 
 

๑๐๐ 

๒. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา        
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความ
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๓. สถานศึกษา ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และส้านักงานส่วนกลาง    
น้านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 

๙๐ ๙๒ ๙๕ ๑๐๐ 
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๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส   
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่
ผู้เรียน และสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
ทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และ
การวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด    
ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

๑๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 
และระบบการท้างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงาน  
ในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่างๆ น้าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้     
อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 
 

๑๐๐ 
 
 
๕๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
๘๐ 

๑๐๐ 
 
 
๙๐ 

๑๐๐ 
 
 
๑๐๐ 
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๘. สถานศึกษา ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และส้านักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ   
ด้านบริหารจัดการศึกษา 
๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๕ 
โครงกำร 
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จ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมนโยบำยตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                           

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
 

ที ่ นโยบำย จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
 

1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ ๓ 100,000 

2 
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 10 491,000 

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 16 857,300 

4 
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 3 170,000 

5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 10,000 
6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 11 715,220 

รวมทั้งสิ้น 45 2,343,520 
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นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ป ี

๑ โครงการขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน      
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ๒๐๐,๐๐๐ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๒ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 ๑๒๐,๐๐๐ นิเทศฯ 

๓ น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา         
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ๘๐,๐๐๐ นิเทศฯ 
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นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ป ี

๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ประจ้าปี 2563 

80,000 80,000 80,000 80,000 ๓๒๐,๐๐๐ นิเทศฯ 

๒ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย มาตรการ
และแนวทางของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 นิเทศฯ 

๓ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 200,000 200,000 200,000 200,000 ๘00,000 นิเทศฯ 
๔ การวิจัยการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 นิเทศฯ 
๕ ส่งเสริมสร้างวินัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 5,000 5,000 5,000 5,000 ๒0,000 นิเทศฯ 
๖ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทยประจ้าปี 2563 
0 0 0 0 0 นิเทศฯ 

๗ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

26,000 26,000 26,000 26,000 ๑๐๔,๐๐๐ นิเทศฯ 

๘ โครงการตอบค้าถามสารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน ครั้ง
ที่ 26 ประจ้าปี 2563  

35,000 35,000 35,000 35,000 ๑๔๐,๐๐๐ นิเทศฯ 

๙ โครงการรักภาษาไทย ประจ้าปี 2563 25,000 25,000 25,000 25,000 ๑๐๐,๐๐๐ นิเทศฯ 
๑๐ ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิตความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 80,000 80,000 80,000 80,000 ๓๖๐,๐๐๐ นิเทศฯ 
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นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ป ี

๑ การด้าเนินงานสรรหาพนักงานราชการและ         
ลูกจ้างชั่วคราว 

0 0 0 0 ๐ บุคคล 

๒ การขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ       
(Boot camp) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษทั้งระบบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ๒๐๐,๐๐๐ นิเทศฯ 

๓ การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาศักยภาพปฐมวัยด้วยการ
สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ๒๐๐,๐๐๐ นิเทศฯ 

๔ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 0 0 0 0 ๐ พัฒนาครูฯ 
๕ ส่งเสริมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครู   

และบุคลากรทางการศึกษา 
20,000 20,000 20,000 20,000 ๘๐,๐๐๐ พัฒนาครูฯ 

๖ พัฒนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ  
ตามหลักเกณฑ์ 

22,500 22,500 22,500 22,500 ๙๐,๐๐๐ พัฒนาครูฯ 

๗ เสริมสร้างความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์   
ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ 

150,000 150,000 150,000 150,000 ๖๐๐,๐๐๐ พัฒนาครูฯ 

๘ ยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 40,000 40,000 40,000 40,000 ๑๖๐,๐๐๐ นิเทศฯ 
๙ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสู่การ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
145,000 145,000 145,000 145,000 ๕๘๐,๐๐๐ นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ป ี

๑๐ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning     
สู่ชั้นเรียนเพื่อความยั่งยืน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ๒๐๐,๐๐๐ นิเทศฯ 

๑๑ เสริมสร้างพัฒนาและป้องกันการกระท้าผิดวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

40,000 40,000 40,000 40,000 ๘๐,๐๐๐ กฎหมายและคดี 

๑๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก   
ด้วยระบบการศึกษาทางไกล (NEW DLTV) 

174,800 174,800 174,800 174,800 ๖๙๙,๒๐๐ DLICT 

๑๓ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท้า Video conference      
ด้วยโปรแกรม OBS studio 

50,000 50,000 50,000 50,000 ๒๐๐,๐๐๐ DLICT 

๑๔ ผลิตสื่อมัลติมิเดียและสื่อ E-Book โดยใช้โปรแกรม 
ulead video studio 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ นิเทศฯ 

๑๕ อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการค้านวณ 35,000 35,000 35,000 35,000 ๑๔๐,๐๐๐ นิเทศฯ 
๑๖ Big Data 30,000 30,000 30,000 30,000 ๑๒๐,๐๐๐ DLICT 
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นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ป ี

๑ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 ๘๐,๐๐๐ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๒ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0 0 0 0 ๐ นิเทศฯ 
๓ นิเทศ 360 องศา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 150,000 150,000 150,000 150,000 ๖๐๐,๐๐๐ นิเทศฯ 

 
นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ป ี

๑ โรงเรียนปลอดขยะ 10,000 10,000 10,000 10,000 ๔๐,๐๐๐ นิเทศฯ 
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กลยุทธ์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ป ี
๑ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน           

ของ สพป. อุดรธานี เขต 4 
5,000 5,000 5,000 5,000 ๒๐,๐๐๐ อ้านวยการ 

๒ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

280,000 280,000 280,000 280,000 ๑,๑๒๐,๐๐
๐ 

อ้านวยการ 

๓ พัฒนาองค์กรโดยใช้กิจกรรม 5 ส.และมาตรการประหยัด
พลังงาน 

0 0 0 0 0 อ้านวยการ 

๔ พัฒนาองค์กรโดยใช้กิจกรรมประจ้าสัปดาห์ 0 0 0 0 0 อ้านวยการ 
๕ พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับโรงเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000 ๑๖๐,๐๐๐ อ้านวยการ 
๖ พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสื่อดิจิทัลด้วยมือถือ 15,000 15,000 15,000 15,000 ๖๐,๐๐๐ อ้านวยการ 
๗ การตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด

ประจ้าปี งบประมาณ  2563 
25,000 25,000 25,000 25,000 ๑๐๐,๐๐๐ ตรวจสอบภายใน 

๘ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
สารสนเทศงานทะเบียนวัดผลระดับสถานศึกษา 

25,000 25,000 25,000 25,000 ๑๐๐,๐๐๐ นิเทศฯ 

๙ การจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 และ
แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

211,220 211,220 211,220 211,220 ๘๔๔,๘๘๐ นโยบายและแผน 

๑๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 14,000 14,000 14,000 14,000 ๕๖,๐๐๐ นโยบายและแผน 
๑๑ ตรวจติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
100,000 100,000 100,000 100,000 ๔๐๐,๐๐๐ นโยบายและแผน 



                         แผนพัฒนาการศกึษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อดุรธานี เขต 4         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 

นายปัญญารัฐ  จันทร์กอง ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
นายปัญจพล  แสงค้าไพ รอง ผอ. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

คณะท ำงำน 
นายปัญจพล  แสงค้าไพ  รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 นางสาวอมรา  จันทะไทย   ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางอุไรพร  พิมพาแสง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
 นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ   
 นางสาววิระญา ไชยเคน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
 นายพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
 นายสยมพล  จันทะแจ้ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
รวบรวม /  สรุป / วิเครำะห์ / รำยงำนผลและจัดท ำรูปเล่ม 
 นางอุไรพร  พิมพาแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
 นายพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายสยมพล  จันทะแจ้ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ภำพกิจกรรมประกอบ 
 นายพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายสยมพล  จันทะแจ้ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์  0-42๒๑-๗๕๑๙ ต่อ ๔๑๑  โทรสาร  0-4228-2๖๐๑   www.udon4.go.th 

http://www.udon4.go.th/
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