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สวนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 

 สภาพทั่วไป 
 

  ที่ตั้ง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ตั้งอยูเลขที่ 439 หมูที่ 1 ตําบลโคกงาม 

อําเภอดานซาย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย  42120 

 
  อาณาเขต 

ลักษณะทั่วไปพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงรอยละ 80  มีพื้นที่ราบรอยละ 20 ของพ้ืนที่ท้ังหมด มีอาณา
เขตติดตอดังนี้ 
 - ดานทิศตะวันออก   ติดตอกับอําเภอเมืองเลย  อําเภอทาลี่  อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
 - ดานทิศตะวันตก     ติดตอกับอําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก   
 - ดานทิศเหนือ        ติดตอกับสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีน้ําเหือง เปนแนวเขต 
                                         พรมแดน 
 - ดานทิศใต     ติดตอกับอําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอดานซาย 

อําเภอภูเรือ 

อําเภอนาแหว 
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  การคมนาคม 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ตั้งอยูหางจากศาลากลางจังหวัดเลย  
ระยะทาง 67 กิโลเมตร และมีเสนทางคมนาคมดังตอไปนี ้
  ทางรถยนต   
      ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2013  ผานอําเภอภูเรือ 
 รถโดยสารระหวางจังหวัดที่ผานเสนทางนี้ 

- รถปรับอากาศสายนครพนม-เชียงราย 
- รถปรับอากาศสายอุดรธานี-เชียงใหม 
- รถปรับอากาศสายอุดรธานี-พิษณุโลก 
- รถตูรับจางสายเมืองเลย-หลมสัก 

 

  ภูมิประเทศ 
 อําเภอดานซาย  ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงชันสลับซับซอนมีพื้นที่ราบอยูประมาณรอยละ 
15 ปาไมเปนปาเสื่อมโทรม สวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ (ปาภูเอย ภูขี้เถา และปาภูเรือ) และปาอุทยาน
แหงชาติภูรองกลา เหมาะกับการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร  สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ 640 
เมตร 
 อําเภอภูเรือ  โดยทั่วไปเปนภูเขาสูงสลับซับซอน ประมาณ 80% ของพื้นที่  และเปนท่ีราบเชิงเขา
ประมาณ 20%  มียอดเขาสูงที่สุดคอื ยอดภูเรือ มีความสูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มียอดเขาที่
สําคัญ คือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง และยอดภูกุ มีความสูง 1,000 เมตร
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
 อําเภอนาแหว  ลักษณะพื้นที่เปนเทือกเขาสลับซับซอน  สันเขามีลักษณะเปนที่ราบสูง  มีความลาด
เท ตั้งแต 2% จนถึงมากกวา 50%  ดานตะวันตกซึ่งเปนพ้ืนที่ปาผืนใหญจะมีความลาดชันมาก  พื้นที่ราบเชิงเขา
เกือบจะไมมี  ดานตะวันออกจะมีความลาดชันนอย  ลาดเทลงไปทางดานตะวันตก มีที่ราบเชิงเขาอยูบาง พ้ืนที่สูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งแต 600 – 1,408 เมตร 
 

  เขตพื้นที่บริการ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีเขตพื้นที่บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อําเภอ 
ของจังหวัดเลย  คอื อําเภอดานซาย อําเภอภูเรือ และอําเภอนาแหว  
 

 แหลงทองเที่ยว 
 

 แหลงทองเท่ียวที่สําคัญ  ไดแก แหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรและโบราณสถาน  แหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  ดังนี ้
 

  แหลงทองเท่ียวทางดานประวัติศาสตรและโบราณสถาน  ไดแก พระธาตุศรีสองรัก, วัดเนรมิต
วิปสสนา,  วัดศรีภูมิ บานนาหอ  อ.ดานซาย   วัดปามวงไข, วัดปาหวยลาด อ.ภูเรือ วัดโพธิ์ชัย, วัดศรีโพธิ์ชัย  
อนุสรณสถานแหลงกําเนิดลูกเสือชาวบาน อ.นาแหว  ฯลฯ 
 

  แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดแก  ประเพณีแหตนดอกไม  เทศกาลผีตาโขน  ฯลฯ 
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  แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  ไดแก  ภูหลวง  ภูเรือ ภูลมโล อุทยานแหงชาติภูสวนทราย       
ภูแปก  ฯลฯ 
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   โครงสรางการบริหารงาน 

  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เปน
ผูบริหาร และแบงงานออกเปน 8 กลุม 1 หนวย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติม (ลงในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 134 
ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)  ดังนี ้
 

 
 

โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
 

รองผูอาํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 

   กลุม 
  อํานวย 
    การ 

 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

      กลุม   
 บริหารงาน 
    บุคคล 

   กลุม     
 นโยบาย 
 และแผน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุม 
บริหาร 

งานการเงนิ 
และสินทรพัย 

กลุม 
สงเสรมิ 

การจัดการ
ศึกษา 

กลุมโรงเรียน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กลุม 
พัฒนาคร ู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุม 
สงเสริม

การศึกษา
ทางไกลฯ 
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 อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เปนหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา อยู
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ขอ 3 และขอ 4 ประกอบกับคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั ้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว ใหมีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้   
       

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 
 

 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการ
ใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 

 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น รวมทั ้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

 9. ดําเนินการและประสาน  สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศกึษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานดาน
การศึกษา 
 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

           12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
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การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 

  

 การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ดังตอไปนี้ 
  (1)  กลุมอํานวยการ 
  (2)  กลุมนโยบายและแผน 
  (3)  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (4)  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
  (5)  กลุมบริหารงานบุคคล 
  (6)  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7)  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (8)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

(9)  หนวยตรวจสอบภายใน 
 

  คณะกรรมการในการบริหารจัดการ 
    

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ไดกําหนดวา การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา 
จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวา
ดวยการอาชีวศึกษา ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 การบริหารจัดการ ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มี
กฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการไวเปนการเฉพาะ การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรือนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงดวย  ในสํานักงานตามวรรคหนึ่งจะใหมีรองผู อํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจาก
ผูอํานวยการเพ่ือชวยปฏบิัติราชการก็ได โดยรองผูอํานวยการหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในสํานักงาน มี
อํานาจหนาที่ตามที่ผูอํานวยการกําหนดหรือมอบหมาย 
 

อํานาจหนาที่ของ ก.ต.ป.น. เขตพื้นท่ีการศกึษา 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีอํานาจหนาที่ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 25 ดังนี้ 
 (1) สงเสริม สนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเปนแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษา ในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (2) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและ   
สถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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 (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานและสถานศกึษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด  
 (5) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน 
และใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 
 (6) ประสานงานการติดตามประเมินผล และนิเทศการศึกษาใหกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการอ่ืนที่มีลักษณะงานเชนเดียวกันทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอก 
 (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจําเปน 
 (8) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 

อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารสํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
(1) รวมบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
(2) กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางการพัฒนาของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน 
 

(1) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับนโยบายของ
กลุมโรงเรียนและหนวยงานตนสังกัด 

 

(2) พิจารณาใหความเห็นชอบ ตามแผนงาน โครงการ ดานบริหารวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล
ดานบริหารงานงบประมาณ และดานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปของกลุมโรงเรียน 

 

(3) ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน รวมมือ ในการดําเนินการพัฒนางานดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป รวมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู
มาตรฐานสากล 

 

(4) ใหความรวมมือภายในกลุมโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดการเรียน
การสอน การนิเทศการศกึษา และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

(5) ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตบริการของกลุมโรงเรียน 

 

(6) ระดมทรัพยากรในดานตางๆ ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา ในกลุม
โรงเรียน 
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(7) ประสาน สงเสริม สนับสนุน รวมมือ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นทีการศึกษา 
คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอื่นๆ ที่เก่ียวของในระดับสถานศึกษาและกลุมโรงเรียน 

 

(8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน จัดการแขงขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ กีฬาและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของกลุมโรงเรียน 

 

(9) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปของกลุมโรงเรียนตอหนวยงานตนสังกัด  
 

(10) เสนอแนะปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานทั้ง 4 งานของกลุมโรงเรียนตอ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

 ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 
 

ตารางที่ 1  ขอมูลจํานวนโรงเรียนแยกตามอําเภอ 
 

 

ที ่ อําเภอ 
จํานวนโรงเรียน 

ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา รวม 
1 ดานซาย 52 11 63 
2 ภูเรือ 28 1 29 
3 นาแหว 16 -  16 

รวม 96 12 108 
 

ตารางที่ 2  ขอมูลจํานวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน เกณฑจํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก    นักเรียนไมเกิน  120  คน 94 
ขนาดกลาง    นักเรียน 121 - 600  คน 13 
ขนาดใหญ    นักเรียน  601 – 1,500 คน 1 

รวม  108 
 
 

ตารางที่ 3  ขอมูลจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 

จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 
1 – 20 คน 17 
21 – 40 คน 36 
41 – 60 คน 13 
61 – 80 คน 16 
81 – 100 คน 7 
101 – 120 คน 5 

รวม 94 
 

คิดเปนรอยละ 87.04 จากโรงเรียนทั้งหมด 108 โรงเรียน 
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ตารางที่ 4  ขอมูลจํานวนนักเรียนและหองเรียน  จําแนกเปนรายชั้น 
 

 

ชั้นเรียน 
จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 0 0 0 0 
อนุบาล 2 396 329 725 80 
อนุบาล 3 389 369 758 84 

รวมอนุบาล 785 698 1,483 164 
ประถมศึกษาปที่ 1 423 434 857 103 
ประถมศึกษาปที่ 2 449 439 888 104 
ประถมศึกษาปที่ 3 490 412 902 108 
ประถมศึกษาปที่ 4 481 453 934 106 
ประถมศึกษาปที่ 5 490 431 921 105 
ประถมศึกษาปที่ 6 514 473 987 109 

รวมประถมศึกษา 2,847 2,642 5,489 635 
มัธยมศกึษาปที่ 1 104 112 216 11 
มัธยมศกึษาปที่ 2 117 103 220 13 
มัธยมศกึษาปที่ 3 112 96 214 12 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 343 307 650 36 
รวมทั้งสิ้น 3,975 5,547 7,622 835 

 
ตารางที่ 5  ขอมูลบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  และสถานศึกษาใน       
              สังกัด 
 

บุคลากร สพป.ลย. 3 
จํานวน  
(คน) 

ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
จํานวน  
(คน) 

 ผอ.สพป.ลย. 3 1 ผูอํานวยการโรงเรียน 85 
 รอง ผอ.สพป.ลย. 3 - ครูผูสอน 528 
 บุคลากรทางการศกึษา 29 พนักงานราชการ 25 
 ศึกษานิเทศก 9 ธุรการโรงเรียน 43 
 ลูกจางประจํา 3 ลูกจางประจํา 34 
 ลูกจางชั่วคราว 20 ลูกจางชั่วคราว 85 
  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 40 

  ครูวิทย-คณิต 8 
รวม 62 รวม 848 
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 ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และไดสรุปผลการดําเนินงานออกเปน 4 ดาน  ดังนี ้
 

1. ดานคุณภาพการศึกษา 
1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น ป.3  

ปการศึกษา 2559  ดังนี ้
 
 

         ระดับการสอน 

 ความสามารถ 
ประเทศ สพป.เลย เขต 3 

ผลตาง 
ปการศึกษา2558 ปการศึกษา2559 ปการศึกษา2558 ปการศึกษา2559  

 ดานภาษา 46.59 51.00 49.90 19.10 -0.80 
 ดานคํานวณ 40.67 36.99 42.86 36.09 -6.77 
 ดานเหตุผล 48.52 53.38 48.20 50.17 +1.97 

รวมทุกดาน 45.26 47.13 46.99 45.12 -1.87 
 

 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปที่  6          
ปการศึกษา 2559  เปรียบเทียบระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 
 

กลุมสาระ 
ขอมูลฐาน ระดับคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 2559 + สูงกวา/- ต่ํากวา

ระดับสังกัด สพฐ.) ป 2558 ป 2559 ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. 
  ภาษาไทย 46.48 52.57 52.57 51.88 -0.69 
  คณติศาสตร 42.97 40.69 40.69 38.76 +1.93 
  วิทยาศาสตร 42.23 40.35 40.35 40.27 +0.08 
  ภาษาอังกฤษ 34.83 29.05 29.05 31.11 -2.06 
  สังคมศึกษา 46.76 44.42 44.42 45.08 -0.66 

รวมเฉลี่ย 42.65 41.42 41.42 41.42 0 
 
1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปที่  6          

ปการศึกษา 2559  เปรียบเทียบระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
 

กลุมสาระ 
ขอมูลฐาน ระดับคะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 2559 + สูงกวา/- ต่ํากวา 

  ระดับประเทศ ป 2558 ป 2559 ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
  ภาษาไทย 46.48 52.57 52.57 52.98 -0.41 
  คณติศาสตร 42.97 40.69 40.69 40.47 +0.22 
  วิทยาศาสตร 42.23 40.35 40.35 41.22 -0.87 
  ภาษาอังกฤษ 34.83 29.05 29.05 34.59 -5.54 
  สังคมศึกษา 46.76 44.42 44.42 46.68 -2.26 

รวมเฉลี่ย 42.65 41.42 41.42 43.19 -1.77 
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1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3             
ปการศึกษา 2559  เปรียบเทียบระดับสังกัด (สพฐ.)  และระดับเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

กลุมสาระ 
ขอมูลฐาน ระดับคะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 2559 + สูงกวา/- ต่ํากวา 

ระดับสังกัด (สพฐ.) ป 2558 ป 2559 ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. 
  ภาษาไทย 43.52 46.08 46.08 46.81 -0.73 
  คณติศาสตร 31.18 30.19 30.19 29.53 +0.66 
  วิทยาศาสตร 38.44 35.72 35.72 35.12 +0.60 
  ภาษาอังกฤษ 30.26 26.72 26.72 31.39 -4.67 
  สังคมศึกษา 44.57 48.83 48.83 49.34 -0.51 

รวมเฉลี่ย 37.59 37.51 37.51 38.43 -0.92 

 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3              

ปการศึกษา 2559  เปรียบเทียบระดับประเทศ  และระดับเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

กลุมสาระ 
ขอมูลฐาน ระดับคะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 2559 + สูงกวา/- ต่ํากวา 

ระดับประเทศ ป 2558 ป 2559 ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
  ภาษาไทย 43.52 46.08 46.08 43.36 -0.28 
  คณติศาสตร 31.18 30.19 30.19 29.31 +0.88 
  วิทยาศาสตร 38.44 35.72 35.72 34.99 +0.73 
  ภาษาอังกฤษ 30.26 26.72 26.72 31.80 -5.08 
  สังคมศึกษา 44.57 48.83 48.83 49.00 -0.17 

รวมเฉลี่ย 37.59 37.51 37.51 38.29 -0.78 
 

1.6 ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   
       ระดับประเทศ  
      - โรงเรียนบานหวยมุน กิจกรรมการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ม.1 – ม.3  ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 
      - โรงเรียนบานวังเวิน  กิจกรรมการแขงขันทําอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา ป.1 – ป.6  ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1   
      - โรงเรียนบานน้ําเย็น  กิจกรรมการแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางรางกายฯ ป.1 – ป.6 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 9  
        

      1.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 โครงการ
รักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2560 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      1.8 รางวัลความสามารถพิเศษ  กิจกรรมอานเอาเรื่อง ตามแนว PISA ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 
โครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2560 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2. โอกาสทางการศึกษา 
 

2.1 เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาตามหลักสูตร
การศกึษาปฐมวัย 

 

2.2 เด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  เขาเรียนปการศึกษา 2560 จํานวน 1,483 คน  
ไดเขาเรียนจํานวน 1,483 คน  คิดเปนรอยละ 100 

 

2.3 อัตราการออกกลางคันในระดับการศึกษาภาคบังคับ  จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 0.065 
 

2.4 ผูเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 จํานวน 973 คน  ไดศึกษาตอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 973 คน  คิดเปนรอยละ 100 

 

2.5 ผูเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 171 คน  ไดศึกษาตอใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือระดับชั้น ปวช. จํานวน 163 คน  คิดเปนรอยละ 95.32 

 

2.6 ผูปกครองมีความพึงพอใจที่ไดรับการบริการทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 100 
 

 
3. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ ประจําป 2560  ดังนี ้

 

3.1 รางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
1) การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการโรงเรียนในฝน       จํานวน  1  รางวัล 

ระดับประเทศ รางวัลดีเยี่ยม ประเภทผูบริหารสถานศึกษา 
2) ครผููสอนภาษาไทยดีเดน           จํานวน  1  ราย 
3)  ครูผูฝกสอนโครงการรักษภาษาไทยแหงชาติ        จํานวน  2  ราย
      
 

3.2 รางวัลจากสํานักงานเลขาธิการครุสุภา  ดังนี ้
1)  ครูดีในดวงใจ            จํานวน  1  ราย 
3) คุรุสดุดี             จํานวน  3  ราย 
4) ครูผูสอนดีเดนตามกลุมสาระการเรียนรู         จํานวน  2  ราย 

 
 

 

 

4. ดานการบริหารจัดการ 
 

4.1 รางวัลระดับดีเดน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการเรียน
การสอน โครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2560 จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

4.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งครบองคประกอบ
ตามกฎกระทรวง 
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบสาม  ดังนี ้
 

 

 

ระดับ 
จํานวนโรงเรียน

ที่เขารับการ
ประเมิน 

จํานวนโรงเรียนท่ี
รับ ทราบผลการ

ประเมิน 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ 

รับรองคุณภาพ ไมรับรองคณุภาพ 

 

ปฐมวัย 84    84   
84  

(รอยละ 100) 
- 
 

 

 

ประถมศึกษา 110  110 
75 

(รอยละ 68.18) 
35 

(รอยละ 31.82) 
 

  
 

 4.4 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560           

ที ่ ยุทธศาสตร ผลประเมินตามตัวชี้วัด (ตชว.)คาเฉลี่ยและระดับคุณภาพ 

1 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : หลักสูตร 
และกระบวนการเรียนการ
สอน 

ตชว.1 ตชว.2 ตชว.3 ตชว.4 - เฉลี่ย คุณภาพ 

5 4 5 5  4.75 ดีเยี่ยม 

2 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิต 
และพัฒนาครู 

ตชว.1 ตชว.2 - - - เฉลี่ย คุณภาพ 

4 1    2.50 ปานกลาง 

3 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การ
ทดสอบ การประเมิน การ
ประกันคุณภาพและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา 

ตชว.3 ตชว.4 ตชว.5 ตชว.6 ตชว.8 เฉลี่ย คุณภาพ 

5 3 1 1 5 3.00 ด ี

4 
ยุทธศาสตรท่ี 5 : ไอซีที 
เพ่ือการศึกษา 

ตชว.3.1 ตชว.3.2 - - - เฉลี่ย คณุภาพ 
3 3    3.00 ด ี

คาเฉลี่ยรวม 
เฉลี่ย คุณภาพ 
3.31 ด ี

 

หมายเหตุ   
ผลการประเมิน 5 ระดับ โดยระดับ คะแนน 1 หมายถึง ต่ํากวาเปาหมายและเกณฑที่กําหนด   
                                          คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง พอใช  
                                          ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ต่ํากวาเปาหมาย   
                                          คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง  ปานกลาง   
                                          ระดับคะแนน  3 หมายถึง  ไดตามเปาหมาย   
                                          คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง  ดี   
                                          ระดับคะแนน  4  หมายถึง  สูงกวาเปาหมาย 
                                          คะแนนเฉลี่ย3.41 - 4.20  หมายถึงดีมาก  
                                          ระดับคะแนน 5 หมายถึง  สูงกวาเปาหมายและเกณฑท่ีกําหนด 
                                          คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  ดีเยี่ยม 
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4.4 ผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ผลการ
ประเมิน 

ความ
โปรงใส 

ความพรอม
รับผดิชอบ 

ความปลอด
จากทุจริตฯ 

วัฒนธรรม
องคกร 

คุณธรรมใน
หนวยงาน 

รอยละ
เฉลี่ย 

ระดับ
ความ

โปรงใส 
รอยละ 82.76 94.30 94.67 76.06 91.26 

87.92 สูงมาก 
คะแนน 21.52 16.97 20.83 12.17 16.43 

 
     4.5ผลการรายงานการประเมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

คาคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก เทากับ 4.96398 

 
องคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักพื้นฐาน (Functional base)  

 
คาคะแนน 

ผาน 3 จาก 5 ตัวชี้วัด 
(60%)เปนไปตามเปาหมาย  

(50-60%) 
ผาน ไมผาน 

1.1 รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ (3-5 ป / 
    6-11 ป / 12-14 ป / 15-17 ป 

4.56405   

1.2 ขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา 
     ของประเทศจากรายงาน (IMD 2017) 

5.00000   

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการ 
     ศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

4.87738   

1.4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณภาพ 
     สถานศกึษา 

5.00000   

1.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครู 5.00000   
 

องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตรฯ (Agenda base) 

 
คาคะแนน 

ผาน 2 จาก 2 ตัวชี้วัด (100%) 
สูงกวาเปาหมาย) (67%) 

ผาน ไมผาน 
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 5.00000   

2.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารูของสถานศึกษา 

5.00000   

2.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการแกไขปญหา 
     โรงเรียนในโครงการ ICU 

- - - 
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องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
หลักภารกจิพื้นท่ี/ทองถิ่น (Area base) 

- - - 

 

องคประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation base) 

 
คาคะแนน 

ผาน 1 จาก 2 ตัวชี้วัด (50%) 
เปนไปตามเปาหมาย (50-60%) 

ผาน ไมผาน 
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ 4.96140   

4.2 ขอเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ 
     พัฒนานวัตกรรมของสวนราชการ ประเด็นเรื่อง 
     การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการใชจาย 
     ดานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.0000   

องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเปนสวนราชการท่ีมี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร (Potential base) 

   

5.1 การจัดทําและดําเนินการตาม 
     แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาต ิ

- - - 

รวม 4.96398  ระดับคุณภาพ (1) 
 ระดับมาตรฐาน (2) 
 ระดับปรับปรุง (0) 
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สวนท่ี 2 
นโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

 
 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน นั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองวิเคราะหนโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของทุก
ระดับ  ซึ่งประกอบดวย 
 

 

  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2579 
 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใชเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายที่สําคัญ
ของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและ
สรางรายได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ไปสู
ประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ  ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี ้
 

 วิสัยทัศน  :  คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคณุภาพ ดํารงชีวิตอยางเปน
สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาต ิ
3. เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และรวมมือ

ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่ อนํ าประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มี รายไดปานกลาง และความเหลื่ อมล้ํ า

ภายในประเทศลดลง 
 

ยุทธศาสตร 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ 
 

การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
แหงชาติจะประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตองยึดถือเปน
แนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสําเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยตองดําเนินการ  ดังนี ้

 

1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตาง ๆ อยางกวางขวาง มุงเนนที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 

 

2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติทุก
หนวยงานทุกระดับ เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกํากับดูและแตละ
ยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม 

 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษาโดยรัฐมาเปนการ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ที่ มุ งการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 

 

4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาเปนไปในทิศทาง
และเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความตองการของตลาดแรงงานและ
ประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาที่กําหนด 

 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการบริหารใหมี
ความชัดเจนในดานบทบาท หนาที่และการกระจายอํานาจการตัดสินใจจากสวนกลางสูระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละระดับใหสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานอยางเสมอภาคและ
เทาเทียม 

 

6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอสาธารณชนจะเปน
กลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพ่ือใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทางการเงิน
ในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล 
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   นโยบายรัฐบาล  (พลเอก ประยุทธ  จนัทรโอชา  นายกรัฐมนตรี) 
 

 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557  
จํานวน  11 ดาน  โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวของกับภารกิจสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
 

 นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปน
องคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี และปกปองรักษาพระบรมเดชา   นุภาพ เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและ
เปนจริงเก่ียวกับพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการ
ทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตาม
โครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย  
  

 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบ
สันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอนเพ่ือซ้ําเติม
ปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และ
องคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ เชน 
การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศกึษา วัฒนธรรม การคา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล  เปนตน 
 

 2.1 ในระยะเรงดวนรัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมือง และ
ความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การแกไข
ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน และการเสริมสรางศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆ และการแกไข
ปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
อาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาม
แนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย 
การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการ
ปองกันและแกไขโดยการาบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการปญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน 
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงาน  ตางดาว เปนตน 
 

 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง 
และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ 
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้ง
จะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได 
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 นโยบายที่ 4 การศึกษาและการเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาล
จะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทยมาใชสรางสังคมให
เขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้  
 

 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคณุภาพการเรียนรู โดย
เนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ   
 

 4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศกึษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปอง
การศกึษาเปนแนวทางหนึ่ง 
  

 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนท่ัวไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความ
พรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น  
 

 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมคีวามรูและทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรให
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนในดานความรู 
ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดย
เนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของทั้งในและนอกโรงเรียน  
 

 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครทูี่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเปนครู  เนนครูผูสอน
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพ่ือเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเปนสําคัญ  
   
 นโยบายที่ 8  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม  
 

 8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน และการ
ใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ  
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 นโยบายที่ 9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดลุระหวางการ
อนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
 

 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือ
สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคญัในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับ
แรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยที่ตกคางสะสมใน
สถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรับเปนหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปร
รูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ
เปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวน
จากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการ
รั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด 
  
 นโยบายท่ี 10  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  

 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการ
ทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช
เวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน  
 
 

 

   นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ  (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)   
   

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองทาน พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปลัดดา ดิศกุล 
ไดมอบนโยบายและจุดเนนเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี ้ 
 

1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา    
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพรอัน
สูงสุด และมอบเปนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี ้
 

  1) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร  มีใจความสําคัญวา (1) "การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ 1) สงเสริมใหนักเรียน
มีทัศนคติที่ถูกตอง  2) การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)" 
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  2) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
นั้น ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตางๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา  

   (1) นักเรียน 
 “ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพ่ือนที่เรียนลาหลัง มิใชสอนให
เด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดท่ีหนึ่งของชั้น แตตองใหเด็ก
แขงขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
 “ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียนชั้นตน ตอง
อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (6 มิ.ย. 2555) 
 “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากข้ึน จะไดมีความ
สามัคคีรูจักดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน” (5 ก.ค. 2555) 
 “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555) 
 

    (2) คร ู
 “เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจํานวนไมพอ
และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็กใหไดผลตามที่
ตองการ จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาที่
เหมาะสมท่ีจะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจริง คือ มีความรักความเมตตาตอ
เด็ก ควรเปนครูทองที่ เพ่ือจะไดมีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาทองถิ่นที่เกิดของตน ไมคิดยายไปยายมา” 
(11 มิ.ย. 2555) 
 “ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ  40-50 ป  ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิ วัติครูอยางจริงจั ง”             
(6 มิ.ย. 2555) 
 “ปญหาปจจุบัน คือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพ่ือใหไดตําแหนงและ
เงินเดือนสูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูท่ีมุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน  ระบบไมยุติธรรม 
เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งสวนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (5 ก.ค. 2555) 
 “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรู
ทั้งหมดวิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม”         
(5 ก.ค. 2555)   

 2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
 กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ภายใต
วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตรดานการศึกษาที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ  
  1) ความมั่นคง  
  2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  
  3) การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน 
  4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
  5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 3. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
  1) ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
  2) ทุกโครงการของกระทรวงศกึษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
  3) กระทรวงศึกษาธิการตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  4) การดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม 
 

 4 . จุ ด เน น สํ าคัญ  น โยบาย  แนวทางหลั กการดํ า เนิ น งานและโค รงการสํ าคัญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน เปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี ้ 
  1) ดานความม่ันคง 
      แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
    เนนการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนชวยเพ่ือน โดยใช
รูปแบบ Active Learning 
 

  2) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 
      แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพฒันาประเทศ 
    2.1) การยกระดบัมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา  
          2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่อง 
          2.1.2) ขยายและพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศกึษาในสังกัดดวยการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะ
สั้น Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย 
          2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 2560 จะ
ดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

  3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
      แนวทางหลัก  
   3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
    3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
   1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4-5 ป) 
   2) หนวยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก 
(เด็กอายุ 3 ป) 
    3.1.2) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
   1) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคในเด็ก เยาวชน และ
ตอยอดการสรางความดี ซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และ
โครงการยุวทูตความด ี
    2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย” 
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    3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได 
   2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชาภูมิศาสตร 
ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุนชวยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
   3) เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุง
หองสมุด 
   4) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในหองเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะรองรับการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education 
      3.1.4) การวัดและประเมินผล 
          1) การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือใหผลคะแนนสูงขึ้น 
    2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ 
    3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป
คณะทํางานออกขอสอบ 
 

   3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบคุลากรทางการศึกษา 
    3.2.1) การสรรหาครู 
   1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การ
ผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตาม พรอมการพัฒนา) 
   2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนคร ู
      3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
     3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมคร ู
      1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะและการ
ไดรับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
      2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
 

  4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
      แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.1) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
   4.2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศกึษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง 
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  5) ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
      แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
    การสรางจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

  6) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
      แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   6.1) เรื่องกฎหมาย 
    ปรับปรุงกฎหมายที่ เก่ียวของกับด านการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคลองกับยุคปจจุบัน 
 

   6.2) ปรับโครงการการบริหารราชการทั้งภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
    ปรับปรุงภารกิจงานของหนวยงานภายในสวนกลางเพื่อลดความซ้ําซอนในการทํางาน 
และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับสํานักงานศึกษาธกิารภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

 5. การขับ เคลื่ อน  กํ ากับและการติดตามการนํ าจุด เนน เชิ งน โยบายรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัต ิ
  1) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน 
  2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

 
   ทิศทางการพฒันา สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
 

 

วิสัยทัศน  
            การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย  
 

พันธกิจ  
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศกึษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ  
 2. สงเสริมใหผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศกึษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  
 

เปาหมาย 
  

 1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 

 

 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
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 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ ์ 
 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 

 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และ กระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสถานศึกษา  
 

 

 6. พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่  
 

   7. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ 

   8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

 3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 

 5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 
 

นโยบาย 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการดําเนินงาน 6 ดาน ดังนี้ 
 

 นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
   ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 1.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ 
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 

 1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง  
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   2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค    
    2.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

    2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 
 

   3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
    3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  
    3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
    3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
    3.4 เขตพื้นที่ชายแดน  
    3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
    ฯลฯ 
 

 นโยบายที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความ สามารถ
ในการแขงขัน 

1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม  

     1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําหลักสูตร
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม 

 1. 2สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู
คา และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู  
     2.1 พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ  สังคม  
และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงข้ึน 
     2.2 ส งเสริมสน ับสนุนใหผูเรยีนสามารถอานออกเขียนได ตามชวงวัย 
         2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 
     2.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ทั้งในและนอกหองเรียน 
     2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
     2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 
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2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูไดทั้ง
ในหองเรียน และนอกหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
     2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศกึษา (Dual 
Education), หลักสูตรระยะสั้น  
     2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
และผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
     2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยาง
เขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 
 

   3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
     3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for international 
Student Assessment)  
     3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ  
     3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
และการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 
 

   4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
     4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
     4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนน
ใหมีการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 นโยบายที่ 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน  
     1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 
     1.2 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
     1.3 การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
      1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

ฯลฯ 
 

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ดังนี้  
     2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง  การสรรหา  การบรรจุแตงตั้ง  การประเมนิและการพัฒนา 
     2.2 การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน   
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  นโยบายที่ 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบรกิารทางการศึกษา 
             ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

   1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 
     1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
 

   2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
     2.1 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส ที่ไม
อยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน 
     2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เชน 
การพัฒนาคณุภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : 
DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
 

   นโยบายที่ 5 ดานการจดัการศึกษาเพื่อสรางเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
           ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

    1. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
     1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
     1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อ
การเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

 
   นโยบายที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศกึษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
     1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 
     1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เชน โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
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     1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง    
     1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา 
และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ 
 

   2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
     2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน 
     2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสํานักงานศึกษาธิการภาค  
     2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครอืขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ 
     2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
         3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สราง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
     3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
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สวนที่ 3 
การวิเคราะหสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ไดดําเนินการวิเคราะหสถานภาพของเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของในการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ประกอบกับการวิเคราะหจากขอมูลผลการดําเนินงานท่ี
ผานมา สภาพปญหาและความตองการของผูมีสวนไดเสีย โดย SWOT Analysis ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหได  ดังนี ้
 

               ตารางวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

กลุมผูมีสวนได 
สวนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผูมีสวนได 
สวนเสียตองการจากหนวยงาน 

ความตองการ/ความ
คาดหวังจาก 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

1. ผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน (Internal Stakeholders)    
1.1 ผูบริหาร  1. มอบหมายงานที่สอดคลองกับ

มาตรฐานกําหนดตําแหนง ความรู
ความสามารถและสมรรถนะ 
2. ไดรับพัฒนาอยางตอเนื่อง 
3. ความกาวหนามั่นคงในอาชีพ 
4. ขวัญกําลังใจ 
5. การบริหารตามหลักธรรมา     
ภิบาล 

1. เกงดานวิชาการ 
2. เชี่ยวชาญดาน ICT 
3. มีความเปนผูนํา 
4. มีคุณธรรม มีความรู  
มีบุคลิกภาพดี 
5. บริหารมืออาชีพ 
6. มีความเปนธรรม 
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

1. คําสั่งแบงงาน 
2. ประชุม อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดวยตนเอง 
4. การประกาศเกียรติคุณ   
ยกยอง ชมเชยและการ
ลงโทษ 
5. ใชระบบคุณธรรม 
6. การจัดการความรู 
7. ศึกษาดูงาน 
 

1.2 ครู 1. มอบหมายงานไดตรงตาม 
วิชาเอก  ความรู  ความสามารถ
และมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ความกาวหนามั่นคงในอาชีพ 
3. ขวัญกําลังใจ 
4. มีสื่อ วัสดุครุภัณฑและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก เหมาะสม
กับความตองการจําเปน 
5. ความเปนธรรม 
6. ไดรับพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

1. มีความรูดี 
2. ครูสอนดี   
3. บุคลิกภาพดี 
4. จิตใจดี 
5. มีความประพฤติดี 
6. ไดรับความเปน
ธรรม 
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
8.ครูมืออาชีพ 

1. คําสั่งแบงงาน 
2. ประชุม  อบรม  สัมมนา  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. ศึกษาดวยตนเอง 
4. การประกาศเกียรติคุณ  
ยกยอง ชมเชยและการลงโทษ 
5. สงเสริมสนับสนุนจัดหาให
มีสื่อ วัสดุครุภัณฑและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
เหมาะสมกับความตองการ
จําเปน 
6. ใชระบบคุณธรรม 
7. การจัดการความรู 
8. ศึกษาดูงาน 
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กลุมผูมีสวนได 
สวนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผูมีสวนได 
สวนเสียตองการจากหนวยงาน 

ความตองการ/ความ
คาดหวังจาก 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

1.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 

1. มอบหมายงานไดตรงตาม
วิชาเอก  ความรู  ความสามารถ
และมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ความกาวหนามั่นคงในอาชีพ 
3. ขวัญกําลังใจ 
4. มีสื่อ วัสดุครุภัณฑและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม
กับความตองการจําเปน 
5. ความเปนธรรม 
6. ไดรับพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

1. มีจิตสาธารณะ 
2. มีความรับผิดชอบสูง  
3. มีความรอบรู 
4. มีความเสียสละ 
ทุมเทในการทํางาน 
5. บริการดีมีคุณภาพ 
6. ไดรับความเปน
ธรรม 
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

1. คําสั่งแบงงาน 
2. ประชุม  อบรม  สัมมนา  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การประกาศเกียรติคุณ  
ยกยอง ชมเชยและการลงโทษ 
4. สงเสริมสนับสนุนจัดหาให
มสีื่อ วัสดุครุภัณฑและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
เหมาะสมกับความตองการ
จําเปน 
5. ศึกษาดวยตนเอง 
6. ใชระบบคุณธรรม 
7. การจัดการความรู 
8. ศึกษาดูงาน 
 

2. มีสวนไดสวนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace  Stakeholders)    
2.1 นักเรยีน 1. โรงเรียนบรหิารจัดการศึกษาให

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน      
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และมี
สมรรถนะตามที่หลักสูตรกําหนด 
2. โรงเรยีนใหโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาแกนักเรียน
อยางทั่วถึงตรงตามศักยภาพและมี
คุณภาพ 
3. โรงเรยีนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางเทาเทียมกัน 
4. ครดู ี มีความรูความสามารถ  
สอนเกงและเปนแบบอยางที่ด ี
5. โรงเรยีนมีส่ือ วัสดุอุปกรณ คร-ุ  
ภัณฑ  หองปฏิบัติการและแหลง

เรียนรูที่หลากหลายเอ้ือตอการเรยีนรู 
 
 

1. แตงกายสะอาด 
สุภาพเรียบรอย 
2. พูดจาไพเราะ 
ออนหวาน  
3. ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 
ใฝรู  ใฝเรียน 
4. มีคานิยมพื้นฐานหลัก
ของไทย 12 ประการ 
5. มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
6. มีศักยภาพในการ
แขงขันทุกระดับ 
 

1. บริหารจัดการศกึษาให
นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค และมีสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกําหนด 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และดูแลนักเรียน  สนับสนนุ 
ใหไดเรียนอยางตอเนื่องจนจบ
หลักสูตร 
3. จัดการแขงขันทักษะตาง ๆ 
ใหแกนักเรียนทุกระดับ และ
สงเสริมใหนักเรียนเขารวม 
การแขงขันในระดับทีสู่งข้ึน 

    2.2 ผูปกครอง     1. จัดการศกึษาใหบุตรหลาน   
อยางเสมอภาคและมีคณุภาพได
มาตรฐาน 
2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. ผูปกครอง  ดูแลเอา
ใจใสนักเรียนและ
สงเสริม สนบัสนุนใหได
เรียนอยางตอเนื่องจน
จบหลักสูตร 
 
 

1. ประชุมผูปกครอง 
2. รายงานผลการเรียนและ
ผลงานนักเรียนอยางสม่าํเสมอ 
3. การเขารวมกิจกรรม/งาน
ประเพณีทองถ่ิน 
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กลุมผูมีสวนได 
สวนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผูมีสวนได 
สวนเสียตองการจากหนวยงาน 

ความตองการ/ความ
คาดหวังจาก 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

 
 

3. ครูสอนดีมีคุณภาพ 
4. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา มี
คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ผูปกครองตระหนัก        
เห็นความสําคัญและมี
สวนรวมในการจัด
การศกึษา  ตามบริบท
ของทองถิ่น 

 

2.3 ผูรับจาง ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตาม
ระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได 

สินคามีคุณภาพตรง
ตามคุณลักษณะที่
กําหนด และ  ราคา
ยุติธรรม 
 

การประชาสัมพันธที่
หลากหลายชองทาง ตามที่
ระเบียบกําหนด 

3. ผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมแตอยูนอกหนวยงาน  (External  Stakeholders) 
3.1 สมศ.    1. มีระบบประกันคุณภาพภายใน

องคกรที่เขมแข็ง 
2. ใหความรวมมือในการเตรียม
ความพรอมในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

1. มีระบบการประเมิน
ที่เชื่อถือไดและ
เที่ยงตรง 
2. มีวิธีการประเมิน
สอดคลอง กับภารกิจ  
เปาหมายและตามสภาพ
จริงของหนวยงาน 
3. ไดรับการรับรอง
คุณภาพการศึกษา 
จาก สมศ. 
 

1. ประสานงาน  และ
ประชุมแนวทางการประเมิน
ภายนอก   
2. การใหขอมูล ขอเสนอแนะ 
และความคิดเห็น 
3. การเผยแพรขอมูล 
ขาวสารผานทางเว็บไซต 
 

 3.2 ชุมชน   1. โรงเรียนเปนหนวยงานหลกัใน
การพัฒนาคนในชุมชน 
2. โรงเรียนจัดการศกึษาดี มี
คุณภาพและสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการ ของ
ทองถิ่น 
3. โรงเรียนใหบริการดานวัสดุ 
อุปกรณ  อาคารสถานที่ แหลง
เรียนรูและบุคลากรแกชุมชน  

1. ชุมชนตระหนักเห็น
ความสําคัญ มีจิตอาสา
ในการพัฒนาและใหการ
สนับสนุนการศกึษา 
2. ชุมชนมีสวนรวมใน
การระดมทรัพยากรเพ่ือ  
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ชุมชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการศึกษา 

1. ประชาสัมพันธผลงาน     
ใหขอมูลขาวสารดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย อยางตอเนื่อง 
2. โรงเรียนเชิญผูนําชุมชน/
ปราชญชุมชนเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน / วิทยากร  
บุคคลภายนอก 

3.3 องคกร
ปกครอง สวน
ทองถิ่น   

1. โรงเรียนเปนหนวยงานหลกัใน
การพัฒนาคนในชุมชน 
2. โรงเรียนจัดการศกึษาดี มี
คุณภาพและสอดคลองกับ สภาพ
ปญหาและความตองการ ของ
ทองถิ่น 

1. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตระหนักเห็น
ความสําคัญ  มีจิต
อาสาในการพัฒนาและ
ใหการสนับสนุน
การศกึษา 

1. ประชาสัมพันธผลงานให
ขอมูลขาวสาร  ดวยวิธีการที่
หลากหลาย อยางตอเนื่อง 
 



แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 – 2564                                                               หนา 33 
 

กลุมผูมีสวนได 
สวนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผูมีสวนได 
สวนเสียตองการจากหนวยงาน 

ความตองการ/ความ
คาดหวังจาก 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

  

  
3. โรงเรียนใหบริการดานวัสด ุ
อุปกรณ  อาคารสถานที่ แหลง
เรียนรูและบุคลากร   
แกชุมชน    

2. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน
ในการจัดการศกึษา  
3. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  มีสวนรวมใน
การระดมทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
 

2. โรงเรียนเชิญผูนําองคกร
เปนคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน/
วิทยากรบุคคลภายนอก 
3. โรงเรียนเสนอแผนงาน/  
โครงการตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ตามระยะเวลา
ที่กําหนด 
4. ยกยอง ชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณ 
 

3.4 สถาบันทาง         
ศาสนา 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมทางศาสนา  
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. โรงเรียนสงเสริมการเรียนรู    
ทางศาสนพิธ ี

1. เปนแหลงเรียนรู
และเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม 
2. เปนวิทยากรให
ความรู  ดานคุณธรรม
จริยธรรม 
3. สนับสนุน
งบประมาณใหโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
 

1. ติดตอ ประสานงานการ
จัดการศึกษา 
2. เสนอแผนงาน/โครงการ
เสนอตอสถาบันทางศาสนา 

 

3.5 สือ่มวลชน 
 
 
 

ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน/
กิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาและสถานศึกษา 

1. สื่อมวลชนตระหนัก
เห็นความ สําคัญและ
สนับสนุนการศกึษา  
รวมถึงมีจิตสํานึกในการ
บริการ 
2. เผยแพรขอมูล
ขาวสาร ตามขอเท็จจริง 
อยางสรางสรรค 
 

1. ติดตอประสานงาน 
2. เผยแพร ประชาสัมพันธ 
การดําเนินงาน 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
 

จุดแขง็ (S)  
 

1.มีคําสั่งมอบหมายงานตรงตามความรูความสามารถและ
สมรรถนะของตําแหนงหนาที่สอดคลองกับกฎหมายที่กําหนด 
 

2.กลยุทธมีความสอดคลองกับโครงสรางกระบวนการวางแผน
แบบมีสวนรวมและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

3.กระบวนการบริหารจัดการอยางมีคณุภาพ เปนธรรม โปรงใส 
ตรวจสอบได  มีระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

4.ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  ภาวะผูนํา มีความคิดสรางสรรค 
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.บุคลากรมีความรูความสามารถตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย  
มีการสงเสริมพัฒนา ยกยองชมเชยอยางตอเนื่อง  สงผลตอขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 

 

6.บุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  
ตามสมรรถนะสงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานสูการเปลี่ยน
ตําแหนง/วิทยฐานะ และการทํางานเปนทีม 
 
 
 

7.มีกระบวนการจัดทําคานิยม แบบมีสวนรวม  เปาหมายการ
พัฒนาคือ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
 
 
 

 

จุดออน (W)  
 

1.บุคลากรไมครบตามกรอบอัตรากําลังที่
กําหนด 
  
2.การกับติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามกลยุทธไมตอเนื่องการถายทอด
กลยุทธสูการปฏิบัติไมชัดเจน งบประมาณไม
สัมพันธ 
 

3.ระบบการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ การเบิก 
จายงบประมาณลาชา การกํากับติดตามและ
ประเมินผลไมตอเนื่อง ขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 

4.การบริหารจัดการขาดความเขมงวดในบาง
เรื่อง 
 

5.บุคลากรไมครบตามกรอบอัตรากําลังขาด
แคลนครูวิชาเอกและศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ตามกลุมสาระ  ขาดความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากการโยกยาย 
 

6.บุคลากรบางสวนไมสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  เต็มความรู
ความสามารถขาดการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ  และไมนําผลการวิจัยมาประยุกตใช
ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะ 
 

7.บุคลากรบางสวนไมสามารถปรับตัวเขากับ
วัฒนธรรมในการทํางานตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 
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         ตารางการสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน   
          สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
1 2 3 4 5 

รายการปจจัย น้ําหนัก คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉลี่ย X น้ําหนัก สรุปผล 

สภาพแวดลอมภายใน   จุดแขง็ จุดออน จุดแข็ง จุดออน 
 

S1 : ดานโครงสราง  
(Structure) 

0.15 4 4 0.6 0.6 0 

S2 : ดานกลยุทธของหนวยงาน 
(Strategy) 

0.13 4 4.33 0.52 0.56 -0.04 

S3 : ดานระบบในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 
(Systems) 

0.17 3.6 4 0.61 0.68 -0.07 

S4 : ดานแบบแผนหรือ
พฤติกรรมในการบริหารจัดการ 

0.15 4 4 0.6 0.6 0 

S5 : ดานบุคลากร/สมาชิกใน
หนวยงาน (Staff) 

0.15 4 4.5 0.6 0.67 -0.07 

S6 : ดานทักษะ ความรู 
ความสามารถของหนวยงาน 

0.15 3.75 4 0.56 0.6 -0.04 

S7 : ดานคานิยมรวมกันของ
สมาชิกในหนวยงาน (Shared 
Value) 

0.10 4 4 0.4 0.4 0 

เฉลี่ยปจจัยภายใน   3.89 4.11   

สรุปปจจัยภายใน -0.22 

           
จากตาราง  พบวา ปจจัยภายในที่เปนจุดออนมีคาเฉลี่ยมากกวาจุดแข็ง (-0.22) เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา  ปจจัยภายในที่เปนจุดออนมากที่สุด คือ  ดานระบบในการดําเนินงานของหนวยงาน (-0.07) และ
ดานบุคลากร/สมาชิกในหนวยงาน (-0.07) รองลงมาคือ ดานกลยุทธของหนวยงาน (-0.04) และดานทักษะ
ความรูความสามารถของหนวยงาน  ปจจัยที่เปนจุดแข็ง คือ ดานโครงสราง (0)  ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ (0) และดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในหนวยงาน (0) 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส ( O ) 
 
 

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการขอมูล
ขาวสารในการพัฒนางานและมีการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไดทั่วถึง 
 

 

 
2. นโยบายการจัดการศึกษา  นโยบายการปฏิรูป
การศกึษา มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
ประชากรมีสวนรวมมีการประกันคุณภาพภายนอก
และเขาใจในนโยบายเรียนฟรี  
 

3. สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม  มีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง   มีแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ มีเขต
ติดตอกับประเทศ สปป.ลาว  กอใหเกิดการรวมทุน
ประกอบอาชีพ  เพ่ือหารายไดเพ่ิม 
   
4. มีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย มีความเอ้ืออาทร               
ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี  มีภาษาพูดเปน
เอกลักษณของตนเอง  มีภูมิปญญาทองถ่ินเปนแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 

5. มีสื่อ ICT ที่ใชการเรียนรูอยางหลากหลาย  มีการ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  มีวิทยากรที่มีความรู
ดาน ICT สงผลใหประชากรเห็นความสําคัญและ
เขาถึงสื่อ ICT เพ่ือเขาถึงการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ 
 
 

อุปสรรค ( T ) 
 
 

1. โรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรยีนขนาดเล็กไดรับ
งบประมาณในการสนับสนุนนอย ขอมูลขาวสารลาชา  
ผูปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่
อยูในชุมชนเมือง/ชื่อเสียง/มีความพรอมในการจัด
การศกึษา/มีคุณภาพ 
 

2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอปญหาใน
การบริหารจัดการ  การใหความสําคัญกับการจัด
การศกึษา การรวมโรงเรียนขนาดเล็กและการ
ประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. ประชากรบางสวนมีอาชีพไมมั่นคง มีตนทุนการ
ผลิตสูงทําใหรายไดไมสมดุลกับรายจาย  สงผลใหเกิด
หนี้สินในระบบและนอกระบบ 
 
 

4. ชุมชนสวนใหญเปนภูเขาเปนชุมชนขนาดเลก็ ขาด
จิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  และประชากรวัย
เรียนมีนอย   
 

 
5. การบริการเทคโนโลยีไมครอบคลุมทุกพื้นที่
ประชากรขาดทักษะการประยุกตใช  ครูบุคลากรทาง
การศกึษา  และนักเรียนขาดทักษะในการประยุกตใช 
และใช  ICTในทางที่ไมเหมาะสม 
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ตารางการสรุปผลการวเิคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

1 2 3 4 5 

รายการปจจัย น้ําหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ําหนัก X คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

สภาพแวดลอมภายนอก   โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค   

C : พฤติกรรมลูกคา 
(Customer 
Behaviors/Competitors 
Factors) 

0.20 4 3 0.80 0.60 + 0.20 

P : การเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal 
Factors)            

0.30 3.4 3.2 1.02 0.96 +0.06 

E : เศรษฐกิจ (Economic 
Factors)    

0.20 4.3 4.5 0.86 0.90 -0.04 

S : สังคม – วัฒนธรรม 
(Social – cultural Factors) 

0.20 4.2 4.75 0.84 0.95 -0.11 

T : เทคโนโลยี 
(Technological  Factors) 

0.10 3.83 4 0.38 
 

0.40 -0.02 

สรุปปจจัยภายนอก +3.90 -3.81 

 เฉลี่ยปจจัยภายนอก   +0.045 
 

                จากตาราง พบวา ปจจัยภายนอกดานโอกาสมีคาเฉลี่ยมากกวาดานอุปสรรค (0.045) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา  ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสตอการจัดการศึกษามากที่สุด คือ ดานพฤติกรรมลูกคา 
(0.20) รองลงมา คือ ดานการเมืองและกฎหมาย (0.006)  สวนปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคมากที่สุด คือ 
ดานสังคมและวัฒนธรรม (0.11) รองลงมาคือดานเศรษฐกิจ (-0.04) และดานเทคโนโลยี (-0.02) ตามลําดับ 
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จากกราฟแสดงสถานภาพขององคกร สรุปไดวา องคกรอยูในสถานะเอื้อและออน  ดงันี้ 

สภาพแวดลอมภายใน ท่ีเปนจุดออนมีคาเฉลี่ยมากกวาจุดแข็ง (-0.22) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  

ปจจัยภายในที่เปนจุดออนมากที่สุด   คือ  ดานระบบในการดําเนินงานของหนวยงาน (-0.07) และดานบุคลากร/ 

สมาชิกในหนวยงาน (-0.07) รองลงมาคือ ดานกลยุทธของหนวยงาน (-0.04) และดานทักษะความรูความสามารถ 

ของหนวยงาน  ปจจัยที่เปนจุดแข็ง คือ ดานโครงสราง (0)  ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (0) 

และดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในหนวยงาน (0) 

สภาพแวดลอมภายนอก  ดานโอกาสมีคาเฉลี่ยมากกวาดานอุปสรรค (0.045)  เม่ือพิจารณารายดาน  

พบวา  ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสตอการจัดการศึกษามากที่สุด  คือ  ดานพฤติกรรมลูกคา (0.20)  รองลงมา  
คือ  ดานการเมืองและกฎหมาย (0.006)  สวนปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคมากที่สุด   คือ  ดานสังคมและ 
วัฒนธรรม(0.11) รองลงมาคือดานเศรษฐกิจ (-0.04) และดานเทคโนโลยี (-0.02) ตามลําดับ 
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สวนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 
       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา     
พ.ศ. 2561 – 2564  จากผลการวิเคราะหสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี ้
 

 วิสัยทัศน (Vision)  
 

      ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานของ
ความเปนไทย 

 
 พันธกิจ (Mission) 

 

 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ  และไดรับโอกาสในการแขงขันในทุก
ระดับ   
 3. สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะดานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 4. สงเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศกึษาอยางท่ัวถึง  
 6. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามศาสตรพระราชา ใหผูเรียนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต 
 7. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 8. สงเสริมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 

 คานิยม (Values) 
   

  คุณภาพคูคุณธรรม  เปนองคกรชั้นนําในการจัดการศึกษา 
 

 

 เปาประสงค  (Goals) 
 

 1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาชาติ 
 2. ผูเรียนมคีวามเปนเลิศ และไดรับโอกาสในการแขงขันทุกระดับ   
 3. ผูเรียนมีทักษะดานอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
 4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง  
 6. ผูเรียนไดรับการเรียนรูตามศาสตรพระราชา สามารถนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการดํารงชีวิต 
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 7. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
 8. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
  

 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงาน  6  ยุทธศาสตร  ไดแก  
 

ยุทธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถใน 
                     การแขงขัน 
ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตรที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางยั่งยืน 
 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 
สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
 3. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย 
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 
 4. รอยละ 100 ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 5. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
 6. รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแตละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพ้ืนที ่
  
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศกึษาเพื่อสรางขีดความสามารถใน    
          การแขงขัน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1. รอยละ 100 ของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ  

2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรตามความจําเปนและความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม 

3. รอยละ 80 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
4. รอยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอยางนอย1 ภาษา 
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5. รอยละ 100 ของสถานศกึษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. รอยละ 100 ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคม สติปญญา และพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงข้ึน 
7. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะ การอาน การเขียน ผานเกณฑตามชวงวัย  

     - ชั้นประถมศึกษาปที่ 1       อานออก เขียนได 
     - ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 6  อานคลอง เขียนคลอง 

 8. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน 
 9. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ดาน
ภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผลตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป  มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา 
 10. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแตรอยละ 50 
ขึ้นไปในแตละกลุมสาระมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 
 11. รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรียนรู
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 12. รอยละ 100 ของผู เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   
 13. รอยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับ
นักเรียน 
 14. รอยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  
หองสมุดและแหลงเรียนรู 
 15. รอยละ 100 ของสถานศกึษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย 1 หลักสูตร 
 16. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
 17. รอยละ 100 ของสถานศกึษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
 18 . คะแนน เฉลี่ ยผลการประเมิ นระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) สูงข้ึน 
 19. รอยละ 100 ของสถานศกึษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 
 20. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับประเทศไทย 4.0 
 21. รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
 22. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 
ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1.รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย 
 2. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
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 3. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งตรง
ความตองการของสถานศกึษา 
 4. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย 
 5. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

2. รอยละ 90 ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับบริการทาง
การศกึษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

3. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
4. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน  
5. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน  
6. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
7. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
8. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5  จัดการศกึษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มีคณุธรรม จริยธรรมและนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 เครือขายขึ้นไป 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มี
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับจัดทําแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการ ศึกษา 
4. รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแตละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม

บริบทของพ้ืนที ่
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5. รอยละ 80 ของสถานศกึษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
6. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและ

บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ 
7. รอยละ 100 ของเขตพื้นที่การศกึษามีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 
8. รอยละ 100 ของเขตพื้นที่การศกึษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 
9. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายสรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ

การศกึษาอยางนอย 1 เครือขายขึ้นไป 
10. รอยละ 100 ของเขตพื้นที่การศกึษามีการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

ดวยพลังประชารัฐ 
11. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับสงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน 

ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

12. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีการประสานขอมูลการกับสถาบันหรือหนวยงานทาง
การศกึษาในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่หลากหลาย 
 


