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ค ำน ำ 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3  ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2564-2568)  ระยะที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2566  ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้
เป็นกรอบด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ   แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ    แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)   แผนกำรศึกษำชำติ (พ.ศ.2560 - 2579)  นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
สำมำรถด ำเนินกำรและวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร ตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)  ระยะที่ 1 ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 – 2566  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 มีควำมหลำกหลำยในประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบด ำเนินกำร และให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ตำมสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภำยใต้วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19)  ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนบำงโครงกำร/กิจกรรม ต้องปรับปรุง ทบทวน แก้ไข  เพ่ือให้สนอง
นโยบำยและสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนไป  ทั้งนี้ ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่เก่ียวข้องทางกำรศึกษำ ระดมสรรพก ำลัง

ร่วมกันผลักดัน น ำแผนพัฒนำกำรศึกษำนี้สู่กำรปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณทุกฝ่ำย 
ที่มีส่วนร่วม ท ำให้แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)  ระยะที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 
2566 ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้  สมบูรณ์และอ้ำงอิงได้ 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่ างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนดทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน 
 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ในยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความม่ันคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) ก ารส
ร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชน
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และประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม    
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ เกี่ยวข้องการศึกษา คือ ประเด็นที่  12) ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น  2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้   อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  และรองลงมาคือประเด็นที่  11) ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  ความเท่าเทียมและทั่วถึง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของ สังคม  อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตระหนักถึง
นโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิแและสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มี
ความส าคัญเร่งด่วน และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 

อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (10) ประสาน  ส่งเสริม  การด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   และคณะท างานด้านการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ครอบคลุมโรงเรียนในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ  
ปรากฏดังภาพ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 
  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ข้อมูล ณ 24 ตุลาคม 2564)                        2,244 คน 
   - ผู้บริหารการศึกษา (ผอ.เขต, รอง ผอ.เขต)                        4  คน          
   - ผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.รร. 182คน, รอง ผอ.รร. 20คน)  202  คน  
   - ครูผู้สอน (ข้าราชการ) จ านวน                                1,571  คน  
   - บุคลากรทางการศึกษา (ใน สพป.) จ านวน                     75  คน  
   - ลูกจ้างประจ า                                                        25 คน  
   - พนักงานราชการ  จ านวน                                         76 คน  
   - ครู อัตราจ้าง  จ านวน                                             25 คน  
   - นักการภารโรง อัตราจ้าง                                          88 คน  
   - ธุรการโรงเรียน                                                    178 คน  
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 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

รายการ 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
จ านวน 

ห้องเรียน 

  
ชาย หญิง รวม 

 
อนุบาล  2,661 2,403 5,064 429 
ประถม 

 
8,822 8,032 16,854 1,251 

มัธยมต้น 
 

1,681 1,541 3,222 173 

มัธยมปลาย  146 212 358 15 
รวม 188 13,310 12,188 25,498 1,868 

 
 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาส่งผลต่อความมั่นคง : สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัย  

โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ผลการด าเนินงาน 

      1. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม  ระดับ 1 ดาว จ านวน 34 โรงเรียน  
      2. โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ผ่านการประเมินเป็น ระดับ 2 ดาว จ านวน 14 โรงเรียน  
      3. พัฒนาจริยคุณ ส าหรับครูแกนน าโรงเรียนคุณธรรม จ านวน 91 คน 

 
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
ผลการด าเนินงาน 
 1. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินเพ่ือคงสภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียง ร้อยละ 80 ขึ้นไป จ านวน 

146 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.59 ของจ านวนสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

 2. สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินความพร้อมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศรร.) จ านวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.91  
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 3. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพ่ือจัดหาวัสดุในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ฐานการเรียนรู้ บ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียงให้แก่ผู้เรียน จ านวน 6,700 บาท 
 

          โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
ผลการด าเนินงาน 

        เชิงปริมาณ  
          1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ 188 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ลงทะเบียนอบรมและน าไปจัดการเรียนรู้จริง จ านวน 808 คน  
           2. ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพศ
วิถีศึกษารูปแบบ Active Learning ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80  
          3. ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักเรียนอย่างมีคุณภาพเรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ร้อยละ 80  
           4. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีทักษะการป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และปลอดจากปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ร้อยละ 80 
         เชิงคุณภาพ  
          ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active 
Learning นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 สามารถป้องกันตนเอง จากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และปลอดจากปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จดังนี้ 
        1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จัดท าแผนและคู่มือการนิเทศภายใน ข้อมูลสารสนเทศครู
ผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ คู่มือการด าเนินงานเพศวิถีศึกษา และการนิเทศเพศวิถีศึกษา 
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ก ากับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โดยการ
นิเทศภายในด้วยวิธีการที่เข้มแข็ง เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
      2. ครูและบุคลากรศึกษาของโรงเรียนมีความพร้อมในการด าเนินงานเพศวิถีศึกษา โดยส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามอบนโยบายการด าเนินงานเพศวิถีศึกษาให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในการประชุม ผอ. เขต พบเพ่ือนครู เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน ส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านใน 6 มิติ ผ่านการอบรมโปรแกรมเพศวิถี
ศึกษาออนไลน์ และเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนระบบการดูช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ส่งผลให้ครู
สามารถน าองค์ความรู้ไปจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สะท้อน
สิ่งที่เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และมีทักษะชีวิตในตัวผู้เรียน  
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   3. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ผ่านโปรแกรมเพศวิถีศึกษา ส่งผลให้ครู
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           4. การนิเทศการด าเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน ใช้กระบวนการชี้แนะ(Coaching) และ 
เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching Technique) ทั้งรูปแบบ On site และ On line ผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น 
กลุ่ม Line, Facebook, Zoom, WebEx  Meet การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน ด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
โดยจัดท าคลิปวีดีโอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการผ่านทางเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 , กลุ่มไลน์, YouTube  
 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ผลการด าเนินงาน 
 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  จ านวน 141 คน ได้รับการพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 

 
โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 ผลการด าเนินงาน 
 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนเข้าสอบทั้งหมด  2,875 คน 
(ปกติ: 2,340 คน, พิเศษ : 517 คน, Walk-in: 18 คน) มีผลการประเมินดังนี้ 

 

 

 

  
            ระดับ 
  

ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

คะแนนร้อยละ ผลต่าง คะแนนร้อยละ ผลต่าง คะแนนร้อยละ ผลต่าง 
ปี2562 ปี2563 ปี63-62 ปี2562 ปี2563 ปี63-62 2562 2563 ปี63-62 

ระดับประเทศ 44.94 40.47 -4.47 46.46 47.46 1 45.7 43.97 -1.73 

ระดับสังกัด 45.64 41.3 -4.34 46 47.76 1.76 45.82 44.53 -1.29 

ระดับศึกษาธิการ
ภาค 

47.79 43.29 -4.5 47.43 49.23 1.8 47.61 46.26 -1.35 

ระดับจังหวัด 43.1 41.27 -1.83 43.46 46.39 2.93 43.28 43.83 0.55 

ระดับเขตพื้นที ่ 46.77 40.75 -6.02 44.16 45.73 1.57 45.47 43.24 -2.23 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

                ผลการด าเนินงาน  
 ครูผู้สอนสาระภาษาไทย จ านวน 188 คน ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอน

แจกลกูสะกดค า และการจัดท าแผนการสอนแจกลูกสะกดค า ในรูปแบบการอบรมแบบออนไลน์ 
 

โครงการส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  
ผลการด าเนินงาน 

 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,775 คน เข้ารับการทดสอบ 2,030 คน คิดเป็นร้อยละ 73.15  
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 976 คน เข้ารับการทดสอบ 645 คน คิดเป็นร้อยละ 66.09 
 3. รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดหรือได้คะแนนตั้งแต่ 90 ขึ้นไป ในแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
         นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

วิชา ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิชา คณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน 

วิชา คณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน  
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วิชา ภาษาไทย จ านวน 4 คน  

 
 
 

 
 

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทย 

               

  
4. จ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ได้คะแนน

เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชา ดังนี้ 

 

 

 

รายวิชา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ภาษาไทย 1136 48.90 
ภาษาอังกฤษ 323 13.90 
คณิตศาสตร์ 105 4.52 
วิทยาศาสตร์ 252 10.85 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ภาษาไทย 383 44.12 
ภาษาอังกฤษ 12 1.38 
คณิตศาสตร์ 8 0.92 
วิทยาศาสตร์ 5 0.58 
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5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 จ านวน 14 โรงเรียน ส่วน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50  

 
 โครงการการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 185 โรงเรียน และเข้า
รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน จ านวน 2,443 คน  
 2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยละ 72.05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน คะแนนเฉลีย่ ระดับการศึกษา 
1 บ้านหัวสะพานประชาสรรค ์ 59.56 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บ ารุง) 58.48 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
3 บ้านท่าแตง 57.91 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
4 หนองประดู่วิทยา 57.00 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
5 บ้านดอนละนาม 56.83 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
6 บ้านส าโรงโคก 55.89 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
7 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 55.67 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
8 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 53.39 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
9 บ้านละหานค่าย 52.93 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
10 บ้านทองค าพิงวิทยา 52.34 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
11 บ้านห้วยยาง 51.31 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
12 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 50.96 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
13 บ้านโนนส าราญ 50.80 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
14 บ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี) 50.68 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 
ระดบัเขตพ้ืนที่
การศึกษา 72.05 
ระดับจังหวัด 73.95 
ระดับศึกษาธิการภาค 74.68 
ระดับสังกัด 73.20 
ระดับประเทศ 73.02 
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กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความสามารถในการแข่งขัน : น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา 
              โครงการนิเทศ ก ากับติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  

    ผลการด าเนินงาน 
 ครูผู้สอนผ่านการอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS  หลักสูตรอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 แบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร 
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
   1. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 215 คน    
      2. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 65 คน   
  3. จากการสะท้อนผล พบว่า ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 ในหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 61.43   สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรม สู่การปฏิบัติในห้องเรียนและบูรณาการในรายวิชาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

      โครงการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) 
  ผลการด าเนินงาน 
           ผู้บริหารสถานศึกษา ครูรับผิดชอบงานทะเบียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการ
จัดท าหลักฐานทางศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ครูเป็นแบบอย่างที่ดี 
      โครงการ “เชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า” 
  ผลการด าเนินงาน 
 การจัดงานโครงการ “เชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า” ประจ าปี 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการ 64 คน   
 
               โครงการมหกรรมรวมพลครูไทยใส่ใจสุขภาพ 
               ผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จ านวน 2,000 คน การจัด
กิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีน้ าใจ ในหมู่คณะ ได้เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการกีฬา 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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              โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              ผลการด าเนินงาน 
              กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัล “คุรุสดุดี ศรีชัยภูมิ 
เขต 3”  ประจ าปี 2564 ผ่านการคัดเลือกดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับโล่รางวัล จ านวน 6 ราย 

1 นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย 
2 นายบูชิตร์  โมฆรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 
3 นายสุวิทย์  แก้วเพชร      ผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 
4 นายนาคพงษ์   จงกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 
5 นางส าอาง   ค าเสียง     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 
6 นางส าเนียง  เพ่งผล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 

สาขาครูผู้สอน ได้รับเกียรติบัตร จ านวน 59 ราย แยกรายกลุ่มสาระดังนี้ 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 6 ราย 

1 นางณัฐวรรณ  เนตรวงษ์  โรงเรียนบ้านงิ้ว 
2 นางสาวสุกัญญา  กงไกลาศ  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 
3 นายวิศรุต   สิงห์นอก  โรงเรียนบ้านหนองดินด า 
4 นางสาวชุตินันท์   ทาณรงค์ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 
5 นางสุภาภรณ์   เพิ่มพร โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
6 นางสาววไลกุล  อุ่นเกิด  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 

        สาขาปฐมวัย  จ านวน 6 ราย 
1 นางชุติมา   ประจวบสุข  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 
2 นางสาวกุลธนันท์  กิ่งเพชร  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชรวันครู2500 
3 นางฉลียา   แสงนิกุล  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 
ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
4 นางสาวปัณณพร  แพวขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว๋ 
5 นางสาววศินี  บ ารุง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้    
6 นางปุณญพร  ไทยพงษ์ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา จ านวน 6 ราย 
1 นายธนเศรษฐ  บูรณธนิต  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 
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2 นายนริศ    อินพล โรงเรียนชุมชนบ้านเพรชวันครู (2500) 
3 นางสาวสุมิตตรา  พงษ์จ านงค์ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง) 
4 จ่าสิบเอกสมประสงค์  พระพรายครบุร ี โรงเรียนซับมงคลวิทยา 
5 นางสาวอมลวรรณ   พระศรี โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 
6 นายประเสริฐศักดิ์   ธีรกุล  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 6 ราย 
1 นางนิชาภัทร  ไชยบุรี  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 
2 นางนงเยาว์   ยังโนนตาด  โรงเรียนหัวสระวิทยา 
3 นางสาววนิดา  ศรียะ  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 
4 นางสาวเทพวาริน  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 
5 นางสมสมัย   แขขุนทด  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 
6 นางสาวเมลินดา  สุขมาก โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน 6 ราย 
1 นางสุกัญญา  กัญญาสาย  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
2 นางสาวภาวิดา  ประภาสโนบล โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 
3 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา ชาลีแดง โรงเรียนบ้านหนองผักชี 
4 นางสาวหนูจีน  ปัจจัยโคถา โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 
5 นางสาวสุจิตรา   โรมรัน  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 
6 นางสาวสุภาวรรณ  นาคมะณี โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี /การงานอาชีพ จ านวน 6 ราย 
1 นางสาวนภัสต์  ชัยสงค ์  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
2 นางนงศ์พงา    บุญเปล่ง  โรงเรียนชุมชนบ้านเพรชวันครู (2500) 
3 นางสาวหฤทัย   ฤทธิ์เพชร โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
4 นางสาวปุญชรัสมิ์  ใหม่สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 
5 นางกีรติ   โพธิ์ขุนทด  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 
6 นางสาวดารณี   ชัยทิพย์  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 6 ราย 
1 นายอุทิศ คัมภีระ  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 
2 นายจตุรพรรค  วันเพ็ง โรงเรียนปากจาบวิทยา 
3 นายธิชัย  แสงรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง) 
4 นายอภิชาต   ศรีระทัต โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 
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5 นายยุทธกานต์   โพธิ์หนองคูณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 
6 นายสมใจ  น้อยเทียม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 ราย 
1 นายวงศธร วีระณรงค์  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 
2 นายธรณินทร์  มีพลงาม โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 
3 นางสาวพัชราภา ค าราช  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
4 นางสาวอุทัยวรรณ  นิสสัยกล้า โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 
5 นางกรรณิการ์   บุตรครบุรี โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 
6 นายชินกร   แสนโสภา  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 

         สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 5 ราย 
1 นางสาวนารีรัตน์  สิงห์ลา  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 
2 นายวัชระ   ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 
3 นายณัฐวัฒน์   ธรรมทวีวิทย์ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
4 นางสาวสุนิสา  สว่างวงษ ์  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 
5 นางสาวปัทมาพร   เกื้อหนุน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 6 ราย 
1 นางหนูเปีย  ค าพิมูล โรงเรียนบ้านหนองม่วง  
2 นายหัสนัยน์   ฝอดสูงเนิน  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 
3 นายธีรวัฒน์  เลิศประเสริฐ   โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 
4 นางเสาวนีย์  โมฆรัตน์  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 
5 นายกุลชาติ  ตรีภูมิ   โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  
6 นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส   โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 

  
 กิจกรรมที่ 2  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล OBEC AWARDS  
ปี 2564 มีผู้ได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่งเข้าประกวดระดับภาค จ านวน 14 กิจกรรม ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นายฌานธร  บุญทัน 8 นางสาวภัชราพร  มูลตรีภักดี 
2 นายดิเรก  ทะสุนทร 9 นางสาวนันธิญา  อนันตะเสน   
3 นายพงษ์ศักดิแ  ดีอุดม 10 นางสาวอรพิณ  นกสามเมือง   
4 นายบูชิตร์  โมตรัตน์ 11 นายทรงพล  นันทพล 
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5 นายสุวิทย์  แก้วเพชร 12 นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอ้ือกิติ 
6 นางสาวศิวัตรา  ดีขุนทด 13 โรงเรียนบ้านซับใหม่   
7 นางสุภาภรณ์  เพ่ิมพร 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 

กิจกรรมที่ 3  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”  
ปี 2564  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ โรงเรียน 
1 นางสาวศรัญญา  ผาเบ้า ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์

บ ารุง) 
2 นางสาวสุนสิา  สว่างวงษ์   ระดับประถมศึกษา ครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 
3 นางสาวอรยา  ใบกนทา   ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 

 
กลยุทธที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างวัฒนธรรมตามวิถีใหม่ 
              โครงการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3R8C 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องใน
ศตวรรษท่ี 21  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ฯและภาษาต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะ 3R8C ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ฯและภาษาต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ 
 

    โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย 
 ผลการด าเนินงาน 
 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน 
               1. ครูปฐมวัย จ านวน 188 คน มีทักษะการจัดประสบการณ์ในการพัฒนานักเรียนปฐมวัย 
               2. นักเรียนปฐมวัย จ านวน 2,500 คน ได้รับการพัฒนาสติปัญญาทั้ง 4 ด้าน เข้าร่วมกิจกรรมและผ่าน
เกณฑ์การประกวด             
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           3. นักเรียนปฐมวัย มีทักษะการคิด มีการพัฒนาสติปัญญาด้วยเกมการศึกษา 

 
    โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

              ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา 

 2. ครูผู้สอน จ านวน 187 คน ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ 1) การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 
2) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับ SDGs และ 3) วิธีการสอนตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เช่น กิจกรรมน้ ามี
พลัง กิจกรรมทุ่นลอยน้ า กิจกรรมสนุกกับแรง กิจกรรมช่างไฟฟ้าตัวน้อย กิจกรรมเครื่องบินกระดาษพับ เป็นต้น  

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  ผลการด าเนินงาน 
  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ท าให้เกิดความตระหนักและไม่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องท าให้ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. โรงเรียนมีหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นแกนน าใน
การจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
 3. ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 4. ครูผู้สอนน าหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม            
 ผลการด าเนินงาน 
              1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล แผน IEP และแผน IIP ในโปรแกรม SET เรียนรวม ร้อยละ 80 โดยผ่านการอบรมออนไลน์ และท า
แบบทดสอบหลังการอบรมได้เกินร้อยละ 70 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
               2. ครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวม จัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผน IEP และ
แผน IIP ร้อยละ 80 โดยอ้างอิงจากข้อมูลการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผน IEP และแผน IIP ใน
โปรแกรม SET ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
               3. ครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวม มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อและบริการอ่ืนส าหรับผู้พิการ 
ร้อยละ 41 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้   
               4. ครูผู้สอนมีงานวิจัยหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรวมร้อยละ 20 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
               5. นักเรียนพิการเรียนรวมได้เลื่อนชั้น ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนในเครือข่ายมีคุณภาพ มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  และมีการบูร
ณาการความร่วมมือ  พัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและคุณภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน 

โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) 
 ผลการด าเนินงาน 
 บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกหาชัยภูมิ เขต 3 จ านวน 80 คน 
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และตระหนักถึงความส าคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) 

 
โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง 

นา แห่งน้ าใจและความหวัง”              
 ผลการด าเนินงาน 
 1.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการน าหลักคิดการบริหารโครงการที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการเกษตร 
และการน าหลักคิดการจัดการเรียนรู้แบบปูทะเลย์มหาวิชชาลัยที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาควบคู่กับคุณธรรม ซึ่งผู้เรียน
สามารถพ่ึงพาตัวเองได้  
 3. ได้เครื่องมือนิเทศ ติดตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ 
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การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ประเมินผู้บริหาร คะแนน ร้อยละ ระดับ 
4.84827 4.46411 4.52174 90.43 ระดับคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ผลการด าเนินงาน 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้คะแนนรวม 93.48 
คะแนน ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ 85 คะแนน 
 
 โครงการการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564    
              ผลการด าเนินงาน 
 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีความเข้าใจการด าเนินงานและ
พัฒนาการปฏิบัติราชการเพื่อน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจการด าเนินงานดังนี้ 
 1. การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 2. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 3. การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2560 
 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
  ผลการด าเนินงาน 
 1. ผลการตรวจสอบรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ด าเนินการตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจากการสอบทานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 11 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
   1.1 โรงเรียน จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.55 มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีอยู่ในระดับ
ดีมาก ได้ค่าคะแนน 85 – 100 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว โรงเรียนบุ่งหวาย
โกรกตาแป้นสามัคคี โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)  และโรงเรียนบ้านหนองโจด โดย
พบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็น การควบคุมรับเงิน การจัดท าบัญชี การควบคุมเงินยืม แต่
ยังคงมีการด าเนินการไม่ถูกต้องในบางประเด็น ได้แก่  การควบคุมเงินคงเหลือ การเก็บรักษาเงิน การควบคุมการจ่ายเงิน  
การจัดท ารายงานการเงิน การตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
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   1.2 โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีผลการปฏิบติงานอยู่ในระดับดี ได้ค่าคะแนน 70 
– 84.99 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว โรงเรียนบ้านโน
นคร้อ และโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดยพบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็น การควบคุม
เงินคงเหลือ การควบคุมการรับเงิน การควบคุมเงินยืมและการควบคุมใบเสร็จรับเงิน และยังมีการด าเนินการไม่ถูกต้อง
ในประเด็นการเก็บรักษาเงิน การควบคุมการจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี การจัดท ารายงานการเงิน และการตรวจสอบการ
รับ-จ่ายเงินประจ าวัน 
     1.3 โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09 มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ ได้ค่าคะแนน 60 
– 69.99 คะแนน คือ โรงเรียนบ้านงิ้ว โดยพบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็นการควบคุมเงิน
คงเหลือ การเก็บรักษาเงิน การควบคุมเงินยืมและยังมีารด าเนินการไม่ถูกต้องในประเด็น การควบคุมการรับเงิน การ
ควบคุมการจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี การจัดท ารายงานการเงิน การตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวันและการควบคุม
ใบเสร็จรับเงิน 
 2. ผลการตรวจสอบรอบ 12 เดือน (1 เมษายน – กันยายน 2564) หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการ
ตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการสอบทาน ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 15 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
    2.1 โรงเรียน จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีอยู่ใน
ระดับ ดีมาก ได้ค่าคะแนน 85 – 100 คะแนน โดยพบว่า มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในทุกระบบงาน แต่ยังไม่ถูกต้อง
ครบทุกประเด็นย่อยที่ก าหนด  
    2.2 โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ได้ค่าคะแนน 
70 – 84.99 คะแนน  
    2.3 โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ13.33 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับพอใช้ ได้ค่า
คะแนน 60 – 69.99 คะแนน  
    2.4 โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.33 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับปรับปรุงได้ค่า
คะแนนต่ ากว่า 60 คะแนน  
 3. จากผลการประเมินการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด พบว่า มีโรงเรียน จ านวน 
15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีในบางระบบงานยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยพบ
ประเด็นข้อสังเกตเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
    3.1 การควบคุมการจ่ายเงิน พบว่า โรงเรียน จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 การควบคุมการ
จ่ายเงินไม่ถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 
    3.2 การจัดท าแผนปฏิบั ติการประจ าปี  พบว่ า จ านวน  13 แห่ ง คิด เป็ นร้อยละ 86.67                    
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด าเนินการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด และการบริหารการเงินด้วย
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ  
    3.3 การเก็บรักษาเงิน พบว่า โรงเรียน จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 วงเงิน 



  
                                    

  
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)  

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 

22 

 

เก็บรักษา ณ ที่ท าการ และการเก็บรักษาเงินไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด             
    3.4 การจัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุม พบว่า โรงเรียน จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 จัดท า
บัญชีหรือทะเบียนคุมยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน 
    3.5 การจัดท ารายงานการเงิน พบว่า โรงเรียน จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.33                      
ท ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่จัดส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
    3.6 การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน พบว่า จ านวน8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.33                        
ไม่มีการแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบรับ - จ่ายประจ าวัน และไม่จัดให้มีการตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน  
    3.7 การควบคุมเงินคงเหลือ พบว่า โรงเรียน จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.33 การควบคุมเงิน
คงเหลือไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด  
  3.8 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน พบว่า โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.33                     
การควบคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด  
 3.9 การควบคุมเงินยืม พบว่า โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.33 การควบคุมเงินยืมไม่
ถูกต้อง และไม่รัดกุมเพียงพอ การส่งใช้คืนเงินยืมไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามระเบียบก าหนด   
  
 
 โครงการนิเทศบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา                 
  ผลการด าเนินงาน 
   1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา  มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   2. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 3. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  
   4. ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับเครือข่าย ระดับโรงเรียน มีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
 

กรอบแนวคิด 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เป็นกรอบแนวคิดในการจัดท ารายละเอียด ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 ความท้ าทายที่ เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  21 ทั้ งในส่ วนที่ เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่                        
การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)                  
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ ยั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ  2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)              
ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการก าลังคนที่มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้  
ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติความเชื่อ 
ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์การเติบโตทางเศรษฐกิจ                
ของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมี
ปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพ ของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบ การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและ     
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาส และ
ความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความส าคัญ             
ของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษ า             
ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก            
20 ปีข้างหน้า ดังนั้นเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนา และบรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์ สามารถ “รู้  รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ 
และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง จึงก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ   
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โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย มีประเด็นทั้งหมด 23 ประเด็น แต่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คื อ         
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และยังมีประเด็นที่ 20             
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐส าหรับการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิรูปประเทศ               
 
ด้านการศึกษา จ านวน 7 เรื่อง  ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา       
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิก
โฉมด้วยระบบดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในช่วงเวลานี้ นั้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับ
ความทา้ทายจากภายนอกและภายในประเทศท่ีมีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อจ ากัดของโครงสร้าง
ภายในประเทศที่ยังคงรอการปรับปรุงแก้ ไขในหลายมิติ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป         
จึงจ าเป็นให้ความส าคัญกับปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนผลจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่จะมีอิทธิพล
ต่อโครงสร้างและองคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพ่ือน ามาประมวลผลประกอบการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศท่ีควรมุ่งไปในอนาคตบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาพประกอบ       กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ . 2560 - 2579) 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว มุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับพลเมือง
ทุกช่วงวัยตังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  ทั้งการศึกษา การมีงานท า การสร้างงาน ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม            
ของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา 4 ประการคือ  1)เพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2)เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และ ยุทธศาสตร์ศาสตร์ 3)เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และ ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ4)เพ่ือนำ
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ  วางเป้าหมายไว้ 2 ด้านคือเป้าหมายด้าน
ผู้เรียนและเป้าหมายในการจัดการศึกษา เป้าหมายด้านผู้เรียน(Learner Aspirations) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ได้แก่ 1)การอ่านออก(Reading) 2)การเขียนได้(Writing) 
3)การคิดเลขเป็น (Arithmetic) และมีทักษะการเรียนรู้ 8 ทักษะ คือ 1)ทักษะด้านคิดวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา(Critical Thinking and Problem Solving) 2)ทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม(Creativity and 
Innovation) 3)ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์(Cross-cultural Understanding) 4) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) 5) 
ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) 6)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Computing and ICT Literacy) 7)ทักษะอาชีพ 
แลละทักษะการเรียนรู้(Career and Learning Skills) และ 8)ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 กระทรวงศึกษาธิการผลักดันให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ ดังนี้   
      1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก                 
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  
      2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้                
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ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์                
ทางการศึกษาทีเ่กิดกับผู้เรียน 
      3) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ            
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบ
ออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา 
      4) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัด
โครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว               
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      5) การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผลการศึกษา
ทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 
      6) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาส            
ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
      7) การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไก             
การเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
  8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
  9) การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
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 10) การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
 11) การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียน           
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 12) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  ภาใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” โดยมี
นโยบายดังนี ้
 1) ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยวิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ      มาตรการป้องกันควบคุม โรคโควิด-19 
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 2) ด้านโอกาส 
  2.1) สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับภัย 
  2.2) ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3) ด้านคุณภาพ 
  3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก           
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  และการเลือก
ศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานท า 
  3.3) ปรับหลักสูตร เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
 4) ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของภาคส่วน 
  4.2) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน           
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.3) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของชุมชน  
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  4.4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5) สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 นอกจากนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน 
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์              
ที่หลากหลายมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะจ าเป็นของโลกอนาคต 
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จึงได้เห็นความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนี้ 
 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชบาย            
ด้านการศึกษาเพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ซึ่งประกอบด้วย              
แนวพระบรมราโชบาย 4 ประการ คือ ประการแรก การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประการที่สอง การมี 
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประการที่สาม การมีงานทำ-มีอาชีพ และประการสุดท้ายคือการเป็นพลเมืองดี            
ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ว่าการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย ให้หน่วยงานทางการศึกษาใน
สังกัดได้นำไปเป็นหลักในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ 
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับ
พระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร คือ การสร้างคนดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่ง
องค์      พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้าง พ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 
ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงาน
ทำ – มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิง
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ถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ        
จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียน 
 
เป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีแนวทางดำเนิน
กิจกรรม ดังนี้  
 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ สภาพ
ภูมิสังคมของโรงเรียน เพ่ือมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ- 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้  
  1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง             
(2) ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
  1.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ ชั่ว – ดี 
(2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่ บ้านเมือง  
  1.3 มีงานทำ – มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝน อบรม
ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร          
มีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  
  1.4 เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว – 
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็นพลเมืองดี         
คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ท า
ด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
 2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือให้มีความ
เข้าใจและร่วมกันดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด  
 3. จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ 
มุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน ค าว่า พอเพียง คือ การด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักส าคัญสามประการ 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษาเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดับ น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติภารกิจ เช่น การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการ
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งบประมาณการศึกษา การจัดสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรม
นักเรียน  เป็นต้น เพ่ือที่ท้ายที่สุดแล้วเกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพ่ือผลให้เกิด 
 
 
การปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียน เด็ก และเยาวชนให้มีจิตส านึกและอุปนิสัย “พอเพียง” (Sufficiency Mindset and 
Behavior) เพ่ือจะได้สามารถด ารงตน และด าเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเนื่องมาจากกระแสพระราชด ารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ปวงชนชาว
ไทยได้เริ่มรับรู้และเรียนรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ความตอนหนึ่งว่า “ คนเราถ้า
พอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิด ‘อันนี้
ไม่ใช่เศรษฐกิจ’            มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก 
คนเราก็อยู่ เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้
พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ ก็แปลว่า 
ความพอประมาณ และความมีเหตุผล” จึงเป็นที่มาของความเข้าใจว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิตที่ทุกคน ทุกประเทศสามารถน าไปใช้ในทุกกิจกรรม ทุกสาขาอาชีพ และทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
 ความพอประมาณ 
  คือ การด ารงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้ และพอประมาณ
ในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้ คือ ท างานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต ท างานให้เต็มความสามารถ              
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ส่วนความพอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้
จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกันก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม ไม่อยู่
อย่างล าบาก และฝืดเคืองจนเกินไป 
 ความมีเหตุผล 
  คือ การด ารงชีวิตประจ าวัน เราจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลา ซึ่งการตัดสินใจที่ดี ควรตั้งอยู่
บนการไตร่ตรองถึงเหตุ รวมทั้งค านึงถึงผลที่อาจตามมาจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ตัดสินใจตามอารมณ์ 
หรือจากสิ่งที่คนอื่นบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์ 
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ทั้งสภาพลม ฟ้า 
อากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าเกษตร การเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้า การเลิกจ้างพนักงานในบริษัทใหญ่ หรือ
แม้แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุน เราจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะด ารง
อยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง และตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอ เช่น เตรียมแผนส ารองส าหรับแต่ละสถานการณ์ 
การมีรายได้หลายทางเพ่ือลดความเสี่ยงในวันที่ถูกเลิกจ้าง หรือการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 
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 โดยการด ารงชีวิตตามหลักการทั้งสามข้อนั้น จ าเป็นต้องมีความรู้และคุณธรรมประกอบด้วย ความรู้
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม เช่น ความรู้ในการประกอบวิชาชีพช่วยให้ธุรกิจและการงานเจริญก้าวหน้า หรือ
ความรู้ในการลงทุนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้นักลงทุน ทั้งนี้ ความรู้และประสบการณ์ จะช่วยท าให้เราตัดสินใจได้อย่าง 
 
 
เป็นเหตุเป็นผล ถึงแม้ว่า พ้ืนฐานความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอาจท าให้เหตุผลของแต่ละคนนั้นแตกต่าง
กัน แต่หากทุกคนยึดมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม ก็จะท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข 
 จะเห็นได้ว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ด้วยการใช้ความรู้
และคุณธรรม เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตัวเองได้ และเผื่อแผ่ไปถึงสังคม ซึ่งเราสามารถน าหลักการปฏิบัติไปปรับใช้ได้ทั้ง
ในชีวิตการท างาน และการด ารงชีวิต 
 หลักธรรมาภิบาล 
  ธรรมาภิบาล (good governance) นับเป็นกระแสที่ทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน ให้ความสนใจ และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของ องค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักสำคัญ 6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
สำนึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ธรรมาภิบาล 
ตามในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่  ดี พ.ศ.2546 มีหลักพ้ืนฐาน 6 
ประการ ดังนี้  
 1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับ  ใช้กฎหมาย 
การกำหนด กฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้อย่าง  เคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ                
ความยุติธรรมของสมาชิก  
 2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยันอดทน  มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต          
จนเป็นนิสัยประจำชาติ  
 3. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ           
โดยการปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส  
 4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และ             
เสนอความเห็นในการตัดสินใจ ปัญหาสำคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ                    
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ  
 5. หลักสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้น ในการแก้ปัญหาตลอดจน           
ความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดี และเสียจากการกระทำของตนเอง  
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 6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หมายถึง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีความ ประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 

 
 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงการศึกษาเพราะ“การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21”  คือการน า “นวัตกรรมทางการศึกษา” เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น “องค์กรทางการ
ศึกษา”            จึงจ าเป็นต้องมี “การจัดการนวัตกรรม” เพ่ือน าไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการศึกษาในศตวรรษ   
ที่ 21” ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของ “การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ดังนั้น “การบริหารการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21” ซ่ึงเต็มไปด้วยนวตักรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
        STEM Education คือการสอนแบบบูรณาการข้าม กลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) 
ระหว่าง ศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละ
สาขาวิชามาผสมผสานกันอย่าง ลงตัว เพ่ือให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการ
พัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน เพราะในการ
ท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวันนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้านในการท างานทั้งสิ้นไม่ได้แยกใช้ ความรู้เป็นส่วนๆ 
นอกจากนี ้STEM Education ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนา ทักษะส าคัญในโลกโลกาภิวัตน์ หรือทักษะที่จำเป็น
สำหรับ ศตวรรษที่ 21 อีกด้วย 
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ภาพประกอบ    การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนยุคนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
 โค้ดดิ้ง (Coding) 
  โค้ดดิ้ง (Coding) ถือเป็นหัวข้อการเรียนรู้ใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยมทั่วโลก เนื่องจากถือเป็น
ทักษะที่ส าคัญต่อพัฒนาการหลาย ๆ ด้านของผู้เรียน และสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือประโยชน์ในการเรียนและการ
ท างานของผู้เรียนได้ส าหรับประเทศไทยนั้น โค้ดดิ้ง (Coding) ถูกจัดอยู่ในสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 
4 เทคโนโลยี ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภายใต้ชื่อวิชา
วิทยาการค านวณ (Computer Science) ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ "เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ"โครงสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
โค้ดดิ้งอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 

1. วิทยาการค านวณ (Computer Science) - เน้นที่การคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้การเขียน 
โปรแกรมเป็นเครื่องมือตามแนวคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking) หรือการแตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communications Technology: ICT) – เน้นที่ 
การรวบรวม จัดการ และประมวลผลข้อมูล เพ่ือท าการตัดสินใจจากพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้ 

3. ความรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) - เน้นที่การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ 
ผลงานโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่  3 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 ได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568)  ระยะท่ี 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2566  ได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่ด้วยสถำนกำรณ์
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมทิศทำงกำรขับเคลื่อน 
วิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ ท ำให้โครงกำร/กิจกรรมไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้  ประกอบกับกำร
เปลี่ยนแปลงในนโยบำยจำกหน่วยบังคับบัญชำ 
 จำกเหตุผลข้ำงต้น ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ 
เขต 3 จึงได้ทบทวน แผนพัฒนำกำรศึกษำ 5 ปี (พ.ศ.2564–2568) ระยะที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2566   
ปรับปรุงปีงบประมำณ พ.ศ.2565  โดยศึกษำวิเครำะห์ถึงสภำพปัญหำ  ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำร
จัดกำรศึกษำ ในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกำรพิจำรณำจำกสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก 
เป็นกำรพิจำรณำจุดแข็งและจุดอ่อน ของสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และกำรพิจำรณำโอกำสและอุปสรรค
จำกสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัด ทั้งแนวโน้มกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงในอนำคต สำมำรถน ำมำสรุปวิเครำะห์
สภำพแวดล้อม ทั้งในส่วน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค  (SWOT)  เพ่ือจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 3  ต่อไปในอนำคต สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย (Structure : S1) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1. นโยบำยขององค์กรมีควำมชัดเจน 
2. โครงสร้ำง บทบำท หน้ำที่ชัดเจน 
3. มีวัฒนธรรม สำมัคคี กำรประสำนงำน 
4. มีกฎเกณฑ์ ข้อก ำหนด ร่วมกัน 

1. ขำดควำมต่อเนื่อง กำรก ำกับ ติดตำม 
2. นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจมีข้อจ ำกัด 
3. นโยบำย โครงกำร กิจกรรม จำกส่วนกลำง  
    ยังไม่สอดรับกับบริบทโรงเรียน 

 
 2. ด้ำนผลผลิตและบริกำร (Product and service : S2) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ที่หลำกหลำย 
3. กำรประกันโอกำสทำงกำรศึกษำ  
    มีควำมเสมอภำค และทั่วถึง 
4. มีกำรนิเทศ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
5. โรงเรียนจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่สอดคล้อง   
   กับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

1. กำรใช้บริกำรบำงจุด มีข้อจ ำกัดและมีควำมล่ำช้ำ 
2. กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล สื่อ เทคโนโลยี 
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 3. ด้ำนบุคลำกร (Man : M1) 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. ครูส่วนใหญ่ เอำใจใส่กำรสอน และดูแลนักเรียน 
2. บุคลำกรมีประสบกำรณ์ 
3. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ 
4. บุคลำกรส่วนใหญ่มีวุฒิกำรศึกษำ 
5. ผู้บริหำร เอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

1. ขำดครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะ 
    โรงเรียนขนำดเล็ก 
2. บุคลำกรขำดควำมรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
3. พัฒนำครูไม่ต้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียน 
4. ครูมีภำระงำน นอกจำกงำนสอน 
 

 
 4. ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ (Money : M2) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1. กำรบริหำรงบประมำณ ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
    ของหน่วยงำน 
2. กำรควบคุม กำรก ำกับ ติดตำม กำรบริหำร  
    งบประมำณ 
3. โรงเรียนมีกำรระดมทุนจำกทุกภำคส่วน 
 

1. กำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอ  
2. กำรจัดสรรงบประมำณบำงรำยกำร 
    ไม่ตรงกับควำมต้องกำร 
 

 
 5. ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ (Material : M3) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีระเบียบมอบอ ำนำจชัดเจน 
2. วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ ต่อกำรปฏิบัติงำน 
 

1. วัสดุ อุปกรณ์ บำงประเภท หำกเสียหำย ต้องรอ
ช่ำงผู้ช ำนำญงำน มำซ่อมแซม  
 

 
 6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management : M4) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1. หน่วยงำนมีรูปแบบกำรบริหำรงำนที่เป็นระบบ 
2. มีกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม 
3. มีทิศทำง เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบำย 
 

1. ระบบงำน กระบวนงำน บำงอย่ำง  
    ยังมีควำมซ้ ำซ้อน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 1.ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  (Social & Culture = S ) 

ประเด็นที่เป็นโอกำส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1. ในพ้ืนที่ มีโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
    ทุกระดับ ตลอดจนสำยอำชีพ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. ประชำชน ผู้เกี่ยวข้อง และองค์กรภำยนอก  
    ให้กำรสนับสนุน ด้ำนงบประมำณและ 
    ทุนกำรศึกษำ 
4. ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ และปรำชญ์ชำวบ้ำน    
    สำมำรถน ำมำใช้เรียนรู้และอนุรักษ์ 

1. ผู้ปกครองมีค่ำนิยม ส่งบุตรหลำนเรียนในตัวเมือง  
   ท ำให้เกิดปัญหำขำดแคลนเงิน  และโรงเรียน 
   ในพ้ืนที่ กลำยเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก 
2. ผู้ปกครอง ไม่มีเวลำให้กับบุตรหลำน ท ำให้เกิด 
   ปัญหำครอบครัว 
 

 
 2.ด้ำนเทคโนโลยี (Technological = T) 

ประเด็นที่เป็นโอกำส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1. ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผลให้ครู   
   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มีโอกำสพัฒนำ  
   ตนเอง 
2. ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผลให ้
   นักเรียน ได้มีโอกำสเรียนรู้เท่ำทันโลก 

1. เทคโนโลยี ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
2. ระบบโปรแกรมสำรสนเทศ เปลี่ยนแปลงบ่อย  
   ท ำให้สิ้นเปลืองงบประมำณ 
 

 
 3.ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic = E) 

ประเด็นที่เป็นโอกำส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1. ภำวะเศรษฐกิจ และรำยได้ต่อหัว สำมำรถ  
    ส่งเสริมให้นักเรียน เข้ำเรียนได้ 
 

1. ประชำกรบำงส่วน มีรำยได้น้อย เนื่องจำก 
    ประกอบอำชีพเกษตรกรรม หรือรับจ้ำง 
2. รำยได้บำงส่วน มำจำกพืชผลทำงกำรเกษตร  
    ที่อำศัย ดินฟ้ำอำกำศ  

 
 4. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย  (Political and Legal = P) 

ประเด็นที่เป็นโอกำส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1. กฎหมำยกระจำยอ ำนำจให้ควำมส ำคัญกับ
กำรศึกษำ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรศึกษำ 

1. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ซ้ ำซ้อน ยำกแก่กำร  
    ปฏิบัต ิ
2. นโยบำยเปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำ 
    ขำดควำมต่อเนื่อง 
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ตารางสรุปผลการิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (SWOT) 
จุดแข็ง S-Strengths จุดอ่อน W - Weaknesses 

S1. มีโครงสร้ำงบริหำรงำนที่ชัดเจน W1. บุคลำกรไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้น 
S2. มีเครือข่ำยโรงเรียนที่เข้มแข็ง W2. ครูบำงส่วน ขำดกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยี 
S3. มีกำรติดต่อสื่อสำร อย่ำงครอบคลุม W3. วัสดุอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
S4. มีเครือข่ำย ICT W4. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ ไม่เพียงพอ 
S5. เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับจำกสังคม W5. อำคำรสถำนที่พร้อม แต่ขำดงบประมำณ 
S6. มีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย       ในกำรปรับปรุงซ่อมแซม 
S7. มีเครือข่ำยภำยนอกที่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ W6. มีโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวนมำก 
S8. มีระบบกำรนิเทศ ติดตำม ที่เข้มแข็ง W7. ปัจจัยกำรบริหำร ไม่สอดคล้องกับนโยบำย 
 W8. นักเรียนบำงส่วนขำดทักษะชีวิต 

 
 

โอกำส O - Opportunities อุปสรรค T - Threats 
O1. ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน T1. รำยได้ประชำกรต่อหัว ไม่แน่นอน 
O2. มีนโยบำยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำร T2. กำรย้ำยถิ่นฐำนประกอบอำชีพ 
O3. เครือข่ำยเทคโนโลยี เข้ำถึงทุกพ้ืนที่ T3. ปัญหำอบำยมุข สื่อไม่สร้ำงสรรค์ 
O4. ชุมชนสนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำ T4. ค่ำนิยม ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและรำยได้ 
O5. มีแหล่งเรียนรู้ T5. ประชำชนขำดควำมรู้ด้ำนสื่อเทคโนโลยี 
O6. มีแหล่งน้ ำ แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่      ที่ควบคุมไม่ได้ 
O7. ภำวะเศรษฐกิจจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท้องถิ่น T6. นโยบำยกำรศึกษำเปลี่ยนแปลงบ่อย 
O8. ประชำชนเคำรพและปฏิบัติตำมกฎระเบียบ T7. ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงบ่อย 
O9. ภูมิศำสตร์เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 
------------------------------------------------ 
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ส่วนที่ 4 
 

ทิศทางการพัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 

นโยบายขององค์กร 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่จัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสั งกัดบนพ้ืนฐานของหลัก          
ธรรมาภิบาล ซึ่งขับเคลื่อนดำเนินการโดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรทั้งการแก้ปัญหาและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ WE CHANGE MODEL ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการองค์กรและการสร้างองค์กรแห่งความสุข มาบูรณาการการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตามนโยบายของระทรวงศึกษาธิการที่กำหนด โดยใช้เทคนิค
กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) เพ่ือให้การดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในภาพ 
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 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 WE CHANGE MODEL หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ PDCA เพ่ือเป็นนวัตกรรมการ
บริหารแก้ปัญหาและพัฒนาไปสู่“องค์กรสู่ความเป็นเลิศ”ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
3 เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย บุคลากรทุกคนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีความสุขในการ  
ทำงาน ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ ลดความตึงเครียดจากการ 
ทำงาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่าง  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
 W= way for vision คือ วิถีทางตามวิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อย่างชัดเจนจากการวิเคราะห์ บริบทและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
เพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ      ด้วยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร
ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีให้มีคุณภาพหลากหลาย ทันสมัยพอเพียง 
และพัฒนาต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกของยุคดิจิทัล   โดยคนในองค์กรมีความสุข       มีความรู้
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและการใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
สามารถเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้ 
 E= explore คือ การสำรวจปัญหา ความต้องการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 สำรวจปัญหา ความต้องการภายในองค์กรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรว่าองค์กรได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับสภาพ บริบทความต้องการอย่างแท้จริง โดยการแบ่งกลุ่มปัญหาจะช่วยให้การศึกษาปัญหาชัดเจน     
มากขึ้น การประเมินปัญหาด้วยการพูดคุยสอบถาม แบบสอบถาม ปัญหาที่พบอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับบรรยากาศ     
ในการทำงาน ปัญหาเกี่ยวกับผลตอบแทน ปัญหาเกี่ยวกับความผูกพันต่องานหรือองค์กร ปัญหาด้านการทำงาน
ร่วมกัน ปัญหาชีวิตส่วนตัวครอบครัวของบุคลากร ฯลฯ เพราะถ้าเราศึกษาปัญหาโดยภาพรวมทำให้ไม่สามารถ
แยกแยะลักษณะและสาเหตุของ ปัญหาได้อย่างชัดเจน 
 C= condition คือ ความพร้อมด้านจิตใจ อารมณ์ ร่างกายและสังคมไปให้ถึงเป้าหมาย สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดทำแผนการแก้ไขหรือพัฒนาความพร้อมด้านจิตใจ อารมณ์ ร่างกาย
และสังคมของบุคลากร มีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล สร้างความสุขในที่ทำงานเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุขในการทำงาน ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร 
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้้าหล่อเลี้ยง        มีการพัฒนาฝึกอบรมต่างๆ กำหนดขอบเขตของผู้
ที่จะต้องพัฒนาฝึกอบรมให้ชัดเจน การประสานงาน/ทำงานเป็นทีม ให้ทุกคนมีความรักความสามัคคี สร้างบรรยาย
กาศในการทำงานเป็นทีม บริหารจัดการเป็นระบบมีข้ันตอนมีมิติเชื่อมโยงกันอย่างเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ทีมงาน พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะความเข้มแข็งของทีม เพ่ือขับเคลื่อนองค์กร  
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 H=happy workplace คือ การสร้าง “องค์กรแห่ งความสุ ข”สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กำหนดกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” ในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุข อย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวก
ต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว  องค์กร และ
สังคม โดยมีความสุขที่แท้จริงบนพ้ืนฐาน ความสุขแปดประการที่สมดุลกับชีวิต  คือ คนทำงานมีความสุข ที่ทำงาน   
น่าอยู่ สังคมสมานฉันท์ บุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร            
มีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมาย         
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร 
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้้าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีข้ึน 
 A=after action review คือ การทบทวนกระบวนงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการถอดบทเรียนการเรียนรู้หลังปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงาน โดยหลักการแล้วเป็นการถอดบทเรียนภายหลังการสิ้นสุดกิจกรรม เพ่ือช่วยให้การดำเนิน
กิจกรรมในครั้งต่อไปดีขึ้น และลดข้อผิดพลาด การถอดบทเรียนลักษณะนี้จะมีประโยชน์ ถ้าต้องดำเนินกิจกรรมนั้น
หลายๆ ครั้ง และถอดบทเรียนในช่วงแรกๆของการทำกิจกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการทำงานในครั้งต่อๆ ไปให้ดี
ขึ้น และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของการโจมตีข้าศึกของกองทัพ 
ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งพลทหาร แม่ทัพนายกอง ประชุมพูดคุยถึงผลการปฏิบัติภารกิจโจมตีข้าศึกในวันแรก          
เพ่ือการปฏิบัติการรบที่ดีขึ้นในวันต่อๆ ไป การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ มีกระบวนการขั้นตอนคล้ายคลึงกับการ
ถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Retrospect) ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนทั้งโครงการไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง ดังนั้น “AAR เปรียบเสมือนการถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดการรบในแต่ละวัน” ส่วน “Retrospect เปรียบเสมือน
การถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดสงคราม” ซึ่งการทบทวนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้วจะส่งผลดีในเชิงการพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 N=network คือ การสร้างเครือข่ายด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีการสนับสนุนจัดทำระบบสารสนเทศจากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
และกำหนดเครือข่ายของข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจที่ ดีต่อการบริหารการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา             
มีการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรภายในและภายนอกและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศข่าวสารร่วมกันหรือทำกิจกรรม
ร่วมกันของกลุ่มองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 G=good governance คือ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร การดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักส าคัญ 6 ประการคือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักสำนึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าเป็นความ
สอดคล้องกับความรู้สึกและความต้องการของระดับองค์กรและระดับกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  
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 E=effective + efficiency คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กำหนดผลสำเร็จการปฏิบัติงาน ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัด
ต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ (ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process 
และ Output) และกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
โดยพิจารณาจากการนำผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย 
 กระบวนการบริหารจัดการระบบคุณภาพ หมายถึง ขั้นตอนการบริหารจัดการด้วยระบบวงจร
คุณภาพของเดมม่ิง(PDCA) ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act 
 องค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านการประเมินในระดับดีมากขึ้นไปทุกมาตรฐานได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยมีการแนวทางการดำเนินงานในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยวิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข 
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า 
 2. ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับภัย 
   2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตาม มาตรฐาน การวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบวิชาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียม 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ              
มีทักษะในการ ดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง             
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานทำ 
   3.3 ปรับหลักสูตร เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น              
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบน ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที ่1- 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิม ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จากการศึกษาเอกสารและวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ งศึกษา                 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยใช้วิธี 
SWOT Analysis ตามหลักการของ McKinsey 7S Framework  จึงสามารถก้าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา    
(พ.ศ. 2565-2569) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศรัทธาด้วยหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 “คุณธรรม น้าคุณภาพ บนวิถีความพอเพียง” 
 คุณธรรม : หลักธรรมาภิบาล 
 น้าคุณภาพ : ผู้น้าการเปลี่ยนแปลงโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพ 
                                  การศึกษา 
 บนวิถีพอเพียง : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาสร้างพฤติกรรมและนิสัยนักเรียน ทุกช่วงวัย 
 2. นักเรียนต้องมีความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล 
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในทุกด้าน 
 4. มีความเสมอภาค มีวัฒนธรรม มีความศรัทธา ตามวิถีพอเพียง 
 5. มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การบริหารจัดการเป็นไปตามระบบบริหารราชการแผ่นดิน 
 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนมีพฤติกรรม นิสัย ทัศนคติทีดี่ มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  
 2. นักเรียนที่มีความสามารถ น้าไปสู่การการแข่งขัน ในยุคดิจิทัล 
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 4. นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ มีวัฒนธรรม มีความศรัทธา ตามวิถีพอเพียง 
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผล  
 

กลยุทธ์ 
 1. สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยผู้เรียน ส่งผลต่อความมั่นคง   
 2. พัฒนาความสามารถผู้เรียนในการแข่งขัน  
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครเูป็นแบบอย่างที่ดี 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม วัฒนธรรม  
 5. สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
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ผลผลิต 
 1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. เด็กพิการ  ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 5. เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

 
 
 

-------------------------------------------------- 



 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2565  ปี 2566

1. ยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตรและกระบวนการ ข้อ 4. ด้านประสิทธิภาพ 1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ  25,498 คน  25,498 คน 60,000    300,000    นิเทศ ติดตามฯ

ด้านความม่ันคง เรียนรู้ท่ีทันสมัยและทัน อันพึงประสงค์ 90 90 ส่งเสริมการจัดการ

การเปล่ียนแปลงของโลก ค าอธิบาย ศึกษา

ศตวรรษท่ี 21 นักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไปหมายถึง นักเรียน

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ท่ีเข้ารับการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ซ่ึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ 

ได้แก่ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ช่ือสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้   5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งม่ันในการท างาน   7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ และมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป

2 เสริมสราง พัฒนาระบบงานในสถานศึกษาด้วยเคร่ืองมือ 80 80 -            350,000    ส่งเสริมการจัดการ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายใน ศึกษา

กลุ่ม/หน่วย ท่ี
รับผิดชอบ

ส่วนท่ี  5

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  งบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3
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กลุ่ม/หน่วย ท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  งบประมาณ

สถานศึกษา อ านวยการ

ค าอธิบาย ตรวจสอบภายใน

ผลส าเร็จหรือผลประเมินผ่านเกณฑ์การด าเนินงานด้าน บริหารการเงินฯ

การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ กฎหมายและคดี

ในการปองกัน และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการ

บูรณาการ  ระบบการประเมินดานคุณธรรม และความ

โปรงใส ในการด าเนินงานของหนวยงาน

ข้อ 1. ด้านความปลอดภัย 3 สงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 100 100 -            200,000    ส่งเสริมการจัดการ

เก่ียวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ศึกษา

ค าอธิบาย

ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนรองรับวิกฤต

หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน (เช่น ปัญหาโรคระบาดโควิด 19

ยาเสพติด ภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาสังคม/อาชญากรรม

ในพ้ืนท่ีหรือสภาพแวดล้อมท่ีเด็กอยู่อาศัย เป็นต้น) 

และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery)

ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและ

สุขภาพจิตของผู้เรียน

2. ยุทธศาสตร์ชาติ การศึกษาเพ่ืออาชีพ ข้อ 2. ด้านโอกาส 4 ยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยดิจิทัล และ 80 80 200,000  400,000    ส่งเสริมการศึกษา

ด้านการสร้างความ และสร้างขีด ข้อ 3. ด้านคุณภาพ เทคโนโลยี      ทางไกล

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3
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กลุ่ม/หน่วย ท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  งบประมาณ

สามารถในการแข่งขัน ความสามารถ ค าอธิบาย ส่งเสริมการจัดการ

ในการแข่งขัน 1. ความส าเร็จของการพัฒนา มาตรฐาน หลักสูตร      ศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนรู เป็นรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใช้ใน นิเทศ  ติดตามฯ

การศึกษา การวัด และประเมินผล ตลอดจนสงเสริม

และอ านวยความสะดวกให้เครือขายเข้ามามีส่วนร่วม

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เสริมทักษะ พัฒนาครู เพ่ือการสอนแบบออนไลน์

อย่างมีประสิทธิภาพ

5 สะเต็มศึกษาด้วยการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ 80 80 20,000    200,000    นิเทศ  ติดตามฯ

เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

ค าอธิบาย

1. ความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน

ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

หมายถึง การด าเนินกิจกรรม/โครงการของส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3
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กลุ่ม/หน่วย ท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  งบประมาณ

ในศตวรรษท่ี 21

2. คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ังระบบ

สู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียม

ผู้เรียนให้สอดคล้อง กับศตวรรษท่ี 21 

ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

ในเร่ืองทักษะ การเรียนรู้ (LEARNING SKILL) 

คือ การเรียนรู้ 3RS8CS ดังน้ี

3RS คือ

1. READING คือ สามารถอ่านออก 

2. (W)RITEING คือ สามารถเขียนได้ 

3. (A)RITHMATIC คือ มีทักษะในการค านวณ

8CS คือ

1. CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING 

คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และสามารถแก้ไขปัญหาได้

2. CREATIVITY AND INNOVATION คือ การคิด

อย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม

3. CROSS-CULTURAL UNDERSTANDING 

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3
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กลุ่ม/หน่วย ท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  งบประมาณ

คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม 

และกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม

4. COLLABORATION TEAMWORK AND LEADERSHIP 

คือ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้น า

5. COMMUNICATION INFORMATION AND MEDIA LITERACY 

คือ มีทักษะในการส่ือสาร และการรู้เท่าทันส่ือ

6. COMPUTING AND IT LITERACY คือ มีทักษะ

การใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

7. CAREER AND LEARNING SKILLS คือ มีทักษะ

อาชีพและการเรียนรู้

8. COMPASSION คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม 

และมีระเบียบวินัย

ระบบการศึกษาไทย ข้อ 3. ด้านคุณภาพ 6 พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้  25,498 คน  25,498 คน 60,000    300,000    นิเทศ ติดตามฯ

ด้วยนวัตกรรม ค าอธิบาย

และเทคโนโลยีในการ ค่าเฉล่ียของคะแนนเฉล่ียรวมทุกวิชาของผลการทดสอบ

จัดการศึกษา ทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

โดย ช้ัน ป.6 และ ม.3 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3
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กลุ่ม/หน่วย ท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  งบประมาณ

ในส่วนช้ัน ม.6 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7 การวิจัยเพ่ือพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา 80 80 100,000  300,000    นิเทศ ติดตามฯ

ค าอธิบาย

ผลส าเร็จของการวิจัยเพ่ือพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา
และน ามาต่อยอด ขยายผลปฏิบัติในสภานศึกษาได้
จริง

ข้อ 3. ด้านคุณภาพ 8 การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในการประเมิน 70 70 -            400,000    นิเทศ ติดตามฯ

ข้อ 4. ด้านประสิทธิภาพ ระดับนานาชาติ (PISA)

ค าอธิบาย

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  ได้รับการเตรียมความพร้อม

การน านักเรียนเข้าใจงานระบบ PISA STYLE ONLINE 

TESTING และแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตาม

แนวทางการประเมิน PISA ท่ีส านักทดสอบทางการศึกษา

เผยแพร่ และให้บริการ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับ ข้อ 4. ด้านประสิทธิภาพ 9 พัฒนาเด็กปฐมวัย 80 80 50,000    500,000    นิเทศ ติดตามฯ

ด้านการพัฒนา การดูแลและพัฒนา ค าอธิบาย

และเสริมสร้าง ก่อนเข้ารับการศึกษา นักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3
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 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2565  ปี 2566

กลุ่ม/หน่วย ท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  งบประมาณ

ศักยภาพทรัพยากร เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ หมายถึง นักเรียนปฐมวัยท่ีมีผลการประเมินพัฒนา

มนุษย์ วินัย อารมณ์ สังคม การด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

และสติปัญญาให้สมกับวัย ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับดีข้ึนไปท้ัง 4 ด้าน

ข้อ 4. ด้านประสิทธิภาพ 10 ยกระดับและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ 173 คน 173 คน 50,000    300,000    ส่งเสริมการจัดการ

ข้อ 2. ด้านโอกาส ศึกษา ศึกษา  

ค าอธิบาย นิเทศ ติดตามฯ

เสริมสรางศักยภาพครูด้านภาษาตางประเทศ และ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาครู 12 เดือน

Webinar  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่

4. ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ิมโอกาสและการเข้า ข้อ 2. ด้านโอกาส 11 เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3,580 คน 3,580 คน 20,000    300,000    นิเทศ ติดตามฯ

ด้านการสร้างโอกาส การศึกษาของกลุ่ม และฝึกทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน 3,500      ส่งเสริม

และความเสมอภาค ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ค าอธิบาย การจัดการศึกษา  

ทางสังคม สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน

อย่างต่อเน่ือง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถ

ของผู้เรียน ความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล 

วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ

ข้อ 2 ด้านโอกาส 12 พาน้องกลับมาเรียน 100 100 100,000  400,000    ส่งเสริมการจัดการ

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3
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 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2565  ปี 2566

กลุ่ม/หน่วย ท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  งบประมาณ

ค าอธิบาย ศึกษา

สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม

ทางการศึกษา เพ่ือแก้ไข/ป้องกันปัญหาเด็กท่ีออกจาก

ระบบการศึกษากลางคัน ให้ได้รับการ "น ากลับ ค้นหา

พัฒนา ส่งต่อ" อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

ด้วยวิธีการท างานแบบบูรณาการในระดับก่อนประถม 

ศึกษา และระดับประถมศึกษา

ข้อ 3. ด้านคุณภาพ 13 โรงเรียนคุณภาพ 80 80 -            200,000    นิเทศ ติดตามฯ

ค าอธิบาย

การจัดการเรียนรวม พัฒนาการเรียนรู้

ขับเคล่ือนการเรียนรู้ Active Learning

บูรณาการด้วยระบบเครือข่าย บริหารการใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน

5. ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3. ด้านคุณภาพ 14 ส่ิงแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชา 100 100 20,000    200,000    นิเทศ ติดตามฯ

ด้านการสร้าง สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” (SDGs)

การเติบโตบนคุณภาพ ค าอธิบาย

ชีวิตท่ีเป็นมิตร ขับเคล่ือน พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนตาม

ต่อส่ิงแวดล้อม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติให้เกิดผล

ต่อผู้เรียน รวมท้ังประเมินผล ติดตามการด าเนินงาน

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2565  ปี 2566

กลุ่ม/หน่วย ท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  งบประมาณ

ของโรงเรียนเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ และขยายผล

15 ส่งเสริมการจัดท างานวิจัย นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ 1 เร่ือง 5 เร่ือง -            350,000    ส่งเสริมการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม     ศึกษา

ค าอธิบาย นิเทศ ติดตามฯ

จ านวนผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมการศึกษา

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ชาติ 6. จัดสรรและกระจาย ข้อ 3. ด้านคุณภาพ 16 พัฒนาและจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและ 80 80 -            500,000    ส่งเสริม

ด้านการปรับสมดุล ทรัพยากรให้ท่ัวถึง ข้อ 4. ด้านประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
การศึกษา
ทางไกล

และพัฒนาระบบ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ค าอธิบาย เทคโนโลยี

การบริหารจัดการภาครัฐระดมทรัพยากรจาก 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) สารสนเทศ

ทุกภาคส่วน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือสามารถตอบสนองคควมต้องการท่ีแตกต่างของนักเรียน 

และผู้รับบริการทุกประเภท รวมท้ังพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจน

การพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการ

ท้ังในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเช่ือมโยง

กับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2565  ปี 2566

กลุ่ม/หน่วย ท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  งบประมาณ

2. พัฒนาและจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ส าหรับครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีการเข้าถึงข้อมูล

ได้อย่างสะดวก

3. ส่งเสริม การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

ระยะที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ส่วนที่ 6 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)  ระยะที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เป็นเครื่องมือและกรอบทิศทางส าคญัในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จึงก าหนดแนวทางที่ส าคัญในการบริหารแผนสู่
การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ทุกระดับ ในความเป็นมาและความเชื่อมโยงกับนโยบายที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 2. เน้นย้ าให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากร ต้องให้ความส าคัญในการพิจารณาใช้แผนพัฒนา
การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย 
และการด าเนินงาน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ 
 3. มีการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 
 4. มกีารก ากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยองค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 
และเงื่อนไขความส าเร็จ 
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 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จะส่งผลให้เกิด
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ด้วยเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. ความเชื่อมโยงของนโยบาย 
 2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ และเวลาด าเนินการที่เหมาะสม 
 3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและ
ครอบคลุมภารกิจ 
 4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน สถานศึกษา องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้อง สนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามแผน 
 5. การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม  มีผลผลิตและผลลพัธ์ที่ชัดเจน  
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการด าเนินงาน และให้ความสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
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