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ค าน า 
 

 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมายในการด าเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนา การศึกษา มุ่งหวัง
เป็นองค์กรจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
และสูงกว่าระดับประเทศ จากผลการด าเนินงาน ความจ าเป็นต้องการ ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด  สกลนคร/กลุ่มจังหวัด 
น ามาวิเคราะห์ศักยภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  SWOT Analysis ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ได้รับความเห็นชอบจาก  คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนค เขต 2 

  ขอขอบคุณผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ งทุ กท่ านที่ ท า ให้ การจั ดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน                  
พ.ศ. 2561 – 2564  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบ
ทิศทาง เป้าหมายในการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

บทน า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีภารกิจในกาบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
ภารกิจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ที่อยู่
ในส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่อ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง    
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1.จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งก ากับ ตรวจสอบติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3.ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการ
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9..ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10 ประสาน  ส่งเสริม  การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12.ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศ 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 

 

กลุม่อ านวยการ 
 

กลุม่บริหารงานบคุคล 
 

กลุม่นโยบายและแผน 
 

กลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา 
 

กลุม่นิเทศตดิตามฯ 
 

กลุม่บริหารงานการเงินฯ 

ศนูย์เครือขา่ยการศกึษา 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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กลุ่มอ านวยการ 
(Director) 

  
: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : : 

 งานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 งานช่วยอ านวยการ 
  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 งานยานพาหนะ 
 งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 งานประสานงาน 
 งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 งานประชาสัมพันธ์ 
 งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 
 

 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

(Policies and plans) 
  
           : :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : : 

 งานธุรการ 
 งานข้อมูลสารสนเทศ 
 งานนโยบายและแผน 
 งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 งานติดตามประเมินและรายงานผล 
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กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
(Promote education) 

  
: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : : 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน องค์กร  สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 
 งานส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ   
เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัย
นักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 งานส่งเสริมกิจงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกัน
แก้ไข  และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานประสาน  ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 
 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคล 
(Personnel) 

 
: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : : 

   งานวางแผนอัตราก าลัง  การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 งานสรรหา  บรรจุต าแหน่ง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 งานพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ 
 งานด าเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์และการด าเนินคดีของรัฐ 
 งานธุรการ 
 

 

  

 

 
 

 

 
กลุ่มงานบริหารการเงนิและสินทรัพย ์

(financial and assets) 
  

: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : : 
 งานบริหารการเงิน 
 งานบริหารงานบัญชี 
 งานบริหารงานพัสดุ 
 งานบริหารงานสินทรัพย์ 
 ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน  งานบัญชี  งาน
พัสดุ  และงานบริหารสินทรัพย์ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (Supervision and monitoring) 

  : :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : : 
 งาน ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนา  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย)  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  และพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 งานปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย  
                    

 

  

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(Internal_Audit) 

  
: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : : 

 งานตรวจสอบภายใน 
 งานบริหารการตรวจสอบ 
 งานธุรการและสารสนเทศ 
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สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการอ าเภอ
สว่างแดนดิน  ต าบลสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร เป็น  1  ในจ านวนเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งหมดจ านวน  225  เขตของประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พุทธศักราช 2546  ในวันที่7  กรกฎาคม 2546  โดยใช้สถานที่และอาคาร
ส านักงานของส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอสว่างแดนดินอ าเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
รับผิดชอบจัดการศึกษาใน  7  อ าเภอ คือ  อ าเภอเจริญศิลป์  อ าเภอนิคมน้ าอูน  อ าเภอพรรณานิคม  
อ าเภอส่องดาว อ าเภอพังโคน อ าเภอวาริชภูมิ  และอ าเภอสว่างแดนดิน ตั้งอยู่บ้านเลขที่  917 หมู่ที่ 11 
ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  เลขรหัสประจ าบ้าน 4786 -000034-2  ศูนย์
ราชการอ าเภอสว่างแดนดินอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์ประมาณ  603  กิโลเมตร ห่างจากศาลา
กลางหรือศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  83  กิโลเมตร 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ    อ าเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 
       อ าเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต้     อ าเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก   อ าเภอค าตากล้า   จังหวัดสกลนคร 
       อ าเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 
       อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก   อ าเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
       อ าเภอไชยวาน   จังหวัดอุดรธานี 
       อ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี 
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เขตพื้นท่ีบริการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ประกอบด้วย   อ าเภอสว่างแดน
ดิน   อ าเภอพังโคน   อ าเภอพรรณานิคม  อ าเภอนิคมน้ าอูน  อ าเภอวาริชภูมิ  อ าเภอ ส่องดาว  อ าเภอ
เจริญศิลป์   รวม   7  อ าเภอ 

1. อ าเภอเจริญศิลป์   มี 5  ต าบล  ได้แก่ 
 ต าบลเจริญศิลป์ 
 ต าบลทุ่งแก 
 ต าบลโคกศิลา 
 ต าบลบ้านเหล่า 
 ต าบลหนองแปน 

 

 
 
 

2. อ าเภอนิคมน้ าอูน  มี 4 ต าบล 
คือ 

 ต าบลนิคมน้ าอูน 
 ต าบลหนองปลิง  
 ต าบลสุวรรณคาม 
 ต าบลหนองบัว 
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3. อ าเภอสว่างแดนดิน   มี  16  ต าบล  ได้แก่ 
 ต าบลสว่างแดนดิน  
 ต าบลค าสะอาด 
 ต าบลบ้านต้าย   
 ต าบลบงเหนือ 
 ต าบลโพนสูง 
 ต าบลโคกสี 
 ต าบลหนองหลวง 
 ต าบลบงใต้ 
 ต าบลค้อใต้ 
 ต าบลพันนา 
 ต าบลแวง 
 ต าบลทรายมูน 
 ต าบลตาลโกน 
 ต าบลตาลเนิ้ง 
 ต าบลธาตุทอง 
 ต าบลบ้านถ่อน 

 
 

 
4. อ าเภอพังโคน   มี  5  ต าบล  ได้แก่ 

 ต าบลพังโคน  
 ต าบลม่วงไข่ 
 ต าบลไฮหย่อง 
 ต าบลต้นผึ้ง  
 ต าบลแร่ 
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5. อ าเภอพรรณานิคม  มี 9 ต าบล ได้แก่ 
 ต าบลพรรณนา  
 ต าบลวังยาง 
 ต าบลพอกน้อย 
 ต าบลนาหัวบ่อ 
 ต าบลไร่ 
 ต าบลช้างมิ่ง 
 ต าบลนาใน 
 ต าบลสว่าง 
 ต าบลบะฮี 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. อ าเภอวาริชภูมิ  มี  5 ต าบล  ได้แก่   
 ต าบลวาริชภูมิ   
 ต าบลหนองลาด   
 ต าบลค าบ่อ   
 ต าบลค้อเขียว   
 ต าบลปลาโหล 
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7. อ าเภอ ส่องดาว  มี  4  ต าบล  ได้แก่     
 ต าบลส่องดาว     
 ต าบลปทุมวาปี 
 ต าบลท่าศิลา  
 ต าบลวัฒนา 

 

 

ตารางที่ 1  : ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตพื้นที่บริการการ ปี 2560 

เขตพื้นที ่ เพศชาย เพศหญิง รวม 
เจริญศิลป์ 22,649 22,370 45,019 

นิคมน้ าอูน 7,507 7,374 14,881 

พรรณานิคม 38,811 39,170 77,981 

พังโคน 22,938 23,358 46,296 

วาริชภูม ิ 17,820 18,210 36,030 

สว่างแดนดิน 63,938 64,303 128,241 

ส่องดาว 15,119 14,615 29,734 

ผลรวม 188,782 189,400 378,182 

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  สิงหาคม 2560   
แหล่งที่มา: ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร   
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ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเขตพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง  มีสภาพเป็นป่าละเมาะ  ส่วนใหญ่

เป็นพวกป่าแดงโปร่ง  มีไม้เต็ง ไม้รัง พลวง อ าเภอสว่างแดนดินบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วม มีแม่น้ าสงคราม
ผ่านซึ่งใช้ท านาและที่ราบระหว่างหุบเขามีสภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดอยู่บริเวณอ าเภอนิคมน้ าอูน 
วาริชภูมิ  ส่องดาว  มีล าธารและล าห้วย อันเกิดจากเทือกเขาหลายแห่ ง และป่าไม้ เหมาะส าหรับการท า
เกษตรกรรม 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศ จัดอยู่ในประเภทเฉพาะฤดูแบบฝนเมืองร้อนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีอากาศชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกตลอดฤดู  แต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งแล้งเกือบตลอดฤดู ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก  ช่วงต่อระหว่างฤดูมรสุมทั้งสอง
ตรงกับฤดู เป็นระยะเวลาที่แสงอาทิตย์ก าลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปยังซีกโลกเหนือ พ้ืนดินจะสะสม
ความร้อนไว้  ท าให้อากาศร้อน  ฟ้าหลัวและมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นครั้งคราว 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 อาชีพหลักของประชาชน คือ เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ  
ได้แก่  ข้าว  ยางพารา อ้อย เป็นต้น รองลงมาคือ  การเลี้ยงสัตว์ การประมงน้ าจืด  มีการจัดงานประเพณีที่
เป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้านวัฒนธรรม
และสังคมของชุมชน  เช่น งานประเพณีบุญบั้งไฟเซิ้งผีโขน อ าเภอพังโคน  งานวันภูไทร าลึก อ าเภอวาริชภูมิ  
ประเพณีวันอาสาฬหสักการะสังเวชนียสถานที่ส่องดาว วัดถ้ าพวง อ.ส่องดาว   งานบุญประเพณีข้าวจี่ยักษ์ 
อนุรักษ์ปราสาทขอม ออนซอนผ้าย้อมคราม  อ าเภอสว่างแดนดิน งานนมัสการหลวงพ่อองค์ด า  และงาน
ประเพณีลอยกระทง อ าเภอเจริญศิลป์   

 

 

                                งานประเพณีภูไทร าลึก ของชาวภูไทวาริชภูมิ 
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ข้อมูลทางการศึกษา 
ข้อมูลระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษารายอ าเภอ 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีการจ าแนก
ระดับการจัดการศึกษา รายอ าเภอ โดยจ าแนกได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 4  สถานศึกษาจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษา รายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 

อ าเภอ ก่อนฯ-ประถมฯ ก่อนฯ– ม.ต้น ก่อนฯ – ม.ปลาย รวม 

เจริญศิลป ์ 15 11 1 27 
นิคมน้ าอูน 6 3 - 9 
พรรณานิคม 40 14 - 54 
พังโคน 24 5 - 29 
วาริชภูมิ 22 5 - 27 
สว่างแดนดิน 74 14 - 88 
ส่องดาว 14 8 - 22 

รวม 195 60 1 256 

แหล่งที่มา: ข้อมูล  10 มิถุนายน  2560 
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีการจ าแนก

จ านวนนักเรียน  ห้องเรียน และเพศ  ดังนี้ 
ตารางท่ี 5  จ านวนนักเรียน ห้องเรียน จ าแนกรายช้ัน เพศ ปีการศึกษา 2560 

จ านวนนักเรียน ห้องเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ปีการศึกษา 2560 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 3 ขวบ 172 159 331 34 
อนุบาล 1 2,049 1,954 4,003 264 
อนุบาล 2 1,981 1,846 3,827 270 

รวมระดับปฐมวัย 4,202 3,959 8,161 568 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,030 2,008 4,038 276 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,078 1,925 4,003 274 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,113 1,958 4,003 274 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,137 2,016 4,153 275 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,284 2,079 4,363 278 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,310 2,215 4,525 277 

รวมระดับประถมศึกษา 12,952 12,201 25,153 1,654 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 935 758 1,693 71 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 925 801 1,726 73 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 945 728 1,673 74 

รวมระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 2,805 2,287 5,092 218 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 7 9 16 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 9 7 16 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 7 9 1 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 23 41 3 

รวมท้ังสิ้น 19,977 18,470 38,447 2,443 
แหล่งที่มา: ข้อมูล  10 มิถุนายน  2560 
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ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลบุคลากรในส านักงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีบุคลากรที่สนับสนุนการจัด
การศึกษา  เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดเน้น ในปีงบประมาณ 2560  

ตารางที่ 2 : ข้อมูลบุคลากรในส านักงาน  จ าแนกตามกลุ่มงาน 
ที ่ บุคลากรทางการศึกษา จ านวน (คน) หมายเหตุ 

1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 1  
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงสร้าง) 2  
3 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เงื่อนไข) 3  
4 ศึกษานิเทศก์ 12  
5 กลุ่มอ านวยการ 8  
6 กลุ่มบริหารงานบุคล 8  
7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 8  
8 กลุ่มนโยบายและแผน 6  
9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8  
10 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผล 1  
11 หน่วยตรวจสอบภายใน 3  
12 ลูกจ้างประจ า 4  
13 ลูกจ้างชัว่คราว 12  
 รวมทั้งสิ้น 76  

                                           แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2560 
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ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา

ประกอบด้วย 7 อ าเภอ มีข้อมูลข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกได้ ดังนี้ 
ตารางท่ี 3  จ านวนบุคลากร ในสถานศึกษา จ าแนกรายอ าเภอ 

จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา  จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ ผู้บริหาร คร ู ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ 

ธุรการ
โรงเรียน 

อัตรา
ครูจ้าง
สอน 

อัตรา
จ้าง

นักการ
ภารโรง 

รวม 

เจริญศิลป ์ 31 299 8 5 7 29 17 396 
นิคมน้ าอูน 10 86 2 1 4 4 6 113 
พรรณานคิม 59 434 15 14 25 63 36 646 
พังโคน 31 235 11 2 12 46 13 350 
วาริชภูม ิ 28 196 10 4 12 40 5 295 
สว่างแดนดิน 102 780 41 17 43 97 39 1,119 
ส่องดาว 24 194 10 8 10 42 9 297 

รวม 998 2,224 97 51 113 321 125 3,219 

แหล่งที่มา: ข้อมูล  10 มิถุนายน  2560 

ผลการด าเนินงาน 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้น ป.3  ปีการศึกการศึกษา 2559 

การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน     (NT) ระดบัชั้น ป.3 ปกีารศึกษา 2559 
ระดับ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม 

ระดับประเทศ 51 36.99 53.38 47.13 
ระดับเขตพื้นที่ 49.17 36.15 51.61 45.64 

แหล่งที่มา: กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 
 

การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2559 
ระดับ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ์ รวม 

ระดับประเทศ 52.98 46.68 34.59 40.47 41.22 43.19 
ระดับเขตพื้นที่ 49.78 44.04 28.77 36.15 39.06 39.56 

แหล่งที่มา: กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
 
 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 
 

การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปี 2559 
ระดับ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ์ รวม 

ระดับประเทศ 46.40 49.00 31.80 29.30 35.00 38.29 
ระดับเขตพื้นที่ 43.10 45.40 27.20 24.80 32.70 34.65 

แหล่งที่มา: กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
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ส่วนท่ี 2 

การศึกษาสถานภาพ 
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ส่วนที่  2 

การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 
 

การบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ  วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั่วไป  สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของเขตพ้ืนที่  เพ่ือน าไปก าหนด   
ทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่  เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน  และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษา   และค านึงถึง
บริบทที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  

 
                   การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
       

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประกอบด้วยสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาภาคบังคับ  แบ่งระดับการจัดการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดูแลรับผิดชอบในเขตอ าเภอ 7 อ าเภอ คือ  
อ าเภอเจริญศิลป์ อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอพังโคน อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอสว่างแดนดิน 
และอ าเภอส่องดาว  มีโรงเรียนในสังกัด  258  โรงเรียน  เป็นโรงเรียนหลัก จ านวน 256 โรงเรียน โรงเรียน
สาขา 2 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)  

จากการจัดให้มีการวิพากษ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
ส านักงาน      เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และ
สภาพแวดล้อมภายใน   ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคนิค (SWOT 
Analysis)  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพ สรุปดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีการวางแผนการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าประสงค ์ชัดเจน 

2. มีการถ่ายทอด สื่อสาร ในนโยบาย กิจกรรมด าเนินงานที่มีคุณภาพในหลายช่องทาง 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ 
4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีการน า ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลให้ 
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การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
6. เครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาและมีคุณภาพ 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการให้บริการแบบ One Stop Service และบริการได้รวดเร็ว 
8. การนิเทศโรงเรียน 100% ของศึกษานิเทศก์ เพ่ือดูแลนักเรียนและครูอย่างใกล้ชิด 
9. การประเมิน นิเทศ ติดตามโรงเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้นักเรียน 

มีผลการเรียนดีขึ้น 
10. การจัดครูธุรการให้โรงเรียนท าให้ครูผู้สอนลดภาระงานด้านธุรการลง โดยเฉพาะโรงเรียน 

ขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้น 
11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการปรับปรุงบริเวณ อาคาร สถานที่ให้สวยงาม 
12. มีการวิพากษ์แผน 4 ปี ท าให้แผนมีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 
13. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 

 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายทางการศึกษา ท าให้การบริหารจัดการและการจัด
การศึกษาขาดความต่อเนื่อง 

2. ผล NT , ONET โดยรวมต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
3. ผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 4 
4. ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบุคลากรไม่เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง 
6. ครูและบุคลากรยังไม่ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานเพ่ือมุ่ง “ผลสัมฤทธิ์” 
7. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงวุฒิและมีภาระงานมาก 
8. ครูและบุคลากรยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
9. การระดมทุนเพ่ือการศึกษายังมีน้อย 
10. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนมาก และเพ่ิมข้ึนทุกปี   
11. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังขาดประสิทธิภาพ 
12. ผู้บริหารโรงเรียนยังไม่ให้ความส าคัญในการรายงานข้อมูลเท่าที่ควร 
13. วัสดุ ครุภัณฑ์  อาคารเรียน อาคารประกอบไม่เพียงพอและช ารุดทรุดโทรม 
14. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะ  

และประสบการณ์ในการท างาน  

15. การขอข้อมูลโรงเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บางครั้งขอซ้ าซ้อน ท าให้โรงเรียน 
เป็นภาระในการปฏิบัติงานมาก 

16. หนังสืออ่าน นอกเหนือจากหนังสือเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ หลักสูตรเปลี่ยนบ่อย  
17. ระบบการสื่อสารบางครั้งล่าช้า โรงเรียนไม่สามารถรับ-ส่งหนังสือได้  
18. การก าหนดวิสัยทัศน์ ต้องก าหนดให้โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สรุปได้ดังนี้ 
โอกาส (Opportunities : O) 

1. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้การศึกษาเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

2.  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ท าให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ัวถึงมากขึ้น 
3. ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนให้

สถานศึกษา ท าให้การจัดการศึกษามีความคล่องตัวมากขึ้น 
4. การคมนาคมสะดวก  ท าให้การติดต่อสื่อสารประสานงานรวดเร็ว 
5. มีวัด สถานที่ส าคัญของศาสนา กระจายอยู่ทั่วไปมีบุคลากรทางศาสนาที่มีคุณภาพมากท าให้

ช่วยเหลือพัฒนาจิตใจได้มาก 
 
อุปสรรค (Threats : T) 

1. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
2. นักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เป็นจ านวนมาก 
3. วิกฤติเศรษฐกิจท าให้คนว่างงานเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ต่ า 
4. มีสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุข ส่งผลต่อพฤติกรรมนักเรียน 
5. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยท าให้การศึกษาไม่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา มีความคาดหวังให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
1. ให้มีการประเมินการอ่านออกเขียนได้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิม 
2. ให้มีการจัดหาครูสองภาษาเพ่ือท าการสอนให้กับนักเรียน 
3. ให้มีสถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น หลากหลายแหล่งเรียนรู้ มีห้องสมุด รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ให้มีการสอนนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ นักเรียนจะได้คิดวิเคราะห์เป็น 
5. ประสานเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขอสนับสนุนงบประมาณจ้างครูสอน

ส าหรับโรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้น 
6. ให้มีการพัฒนาครูที่สอนไม่ตรงวุฒิอย่างต่อเนื่อง 
7. ให้มีการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
8. ให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ   
9. ให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อย และมีมารยาทที่ดีงาม ยิ้มไหว้ ทักทายกัน 
10 ให้โรงเรียนค้นหาจุดอ่อนและน าจุดอ่อนไปพัฒนาให้มีความเข้มแข็งข้ึน 
11. ให้โรงเรียนมีระบบการป้องกันยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก/ภายใน (SWOT)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  นั้น  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาจุดแข็ง และแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน ซึ่งจะ
ส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงได้ร่วมกันก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

พันธกิจ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย และประชากรวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์หลัก 

1.เด็กปฐมวัย และประชากรวัยการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
2.นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพ 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม  
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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จุดเน้น ส านักงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

1. จุดเน้นด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. จุดเน้นด้านการอ่านออก-เขียนได้ และทักษะการคิดค านวณ 
3. จุดเน้นด้าน Echo English 
4. จุดเน้นด้านระบบ INTERNET ที่มีคุณภาพสู่การเรียนการสอน 
5. จุดเน้นด้านคุณธรรมตามหลักสูตร  
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ตามยุทธศาสตร์  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขอ้มูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลัก และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละ ของสถานศึกษามี
การบูรณาการ   “ศาสตร์
พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 
 

 
50 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

2. ร้อยละ  ของสถานศึกษา 
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยดึ
มั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

3. ร้อยละ ของผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ผ่าน
หลักสตูรและกระบวนการ
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขอ้มูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 
 
  

4. ร้อยละ  ของผู้เรยีน มี
คุณธรรม จรยิธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านยิม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

100 100 100 100 100 

5. ร้อยละ  ของผู้เรยีนที่มี
ความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่

 

100 100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผล 
ที่เหมาะสม  

 

1. ร้อยละ  ของสถานศึกษา
น าหลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพ 

 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละ  ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรูส้อดคล้องกับ
หลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต้องการของผูเ้รียน 
ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละ ของผู้เรียนผา่น
เกณฑ์การประเมิน
ความสามารถดา้นการใช้
ภาษาอังกฤษ 

20 80 85 90 95 

4. ร้อยละ  ของสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

n/a 80 85 90 95 

5. ร้อยละ  ของสถานศึกษา
มีระบบการวัดและ
ประเมินผล ท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขอ้มูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนรู้ 

6. ร้อยละ  ของผู้เรียนระดับ
ก่ อ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อ า ร ม ณ์  จิ ต ใ จ   สั ง ค ม  
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

100 100 100 100 100 

7. ร้อยละ  ของผู้เรยีนมี
ทักษะ การอ่าน การเขียน 
ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย  

     

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1      
อ่านออก เขียนได ้

100 100 100 100 100 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 6 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

100 100 100 100 100 

8. ร้อยละ  ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ  รักการ
อ่าน 

100 100 100 100 100 

9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา 
ด้านค านวณ และดา้นเหตผุล
ทีเ่พิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

     

ด้านภาษา 49.17 52.17 55 60 70 
ด้านค านวณ 36.15 39.15 50 55 60 
ดา้นเหตผุล 51.61 54.61 60 70 80 

10. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
คะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ข้ึนไปในแตล่ะ
กลุ่มสาระมีจ านวนเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

     

 - ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 มีคะแนนสอบ O-NET         



 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2561 – 2564 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 30 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขอ้มูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

ทีเ่พิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

ภาษาไทย 49.78 52.78 60 65 70 
สังคม 44.04 47.04 50 55 60 

ภาษาอังกฤษ 28.77 31.77 40 45 50 
คณิตศาสตร ์ 36.15 39.15 50 55 60 
วิทยาศาสตร ์ 39.06 42.06 50 55 60 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนรู้ 

- ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีคะแนนสอบ O-NET      ที่
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

     

ภาษาไทย 43.10 46.10 50 55 60 
สังคม 45.40 48.40 50 55 60 

ภาษาอังกฤษ 27.20 30.20 40 45 50 
คณิตศาสตร ์ 24.80 27.80 40 45 50 
วิทยาศาสตร ์ 32.70 35.70 40 45 50 

- ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
มีคะแนนสอบ O-NET  ที่
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

     

ภาษาไทย 43.05 46.05 50 55 60 
สังคม 30.08 33.08 50 55 60 

ภาษาอังกฤษ 21.76 24.76 40 45 50 
คณิตศาสตร ์ 17.20 20.20 40 45 50 
วิทยาศาสตร ์ 26.68 29.68 50 55 60 

11. ร้อยละ ของผู้เรยีนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
จากการเรียนรูผ้่านกิจกรรม
การปฏิบัตจิริง (Active 
Learning) 

n/a 70 80 90 100 

12. ร้อยละ  ของผู้เรียนมี
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที ่21   

70 70 75 80 85 

13. ร้อยละ ของสถานศึกษา 100 100 100 100 100 



 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2561 – 2564 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 31 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขอ้มูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ให้กับนักเรยีน 

14. ร้อยละ  ของ
สถานศึกษา ผลิต จัดหาและ
ใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

100 100 100 100 100 

15. ร้อยละ  ของ
สถานศึกษามีหลักสตูรทักษะ
อาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

n/a 40 50 60 70 

16. ร้อยละ  ของผู้เรียนทีม่ีที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้
มีความสามารถพิเศษ) ไดร้ับ
การส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

17. ร้อยละ  ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

100 100 100 100 100 

3. สรา้งขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

18. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินระดับนานาชาตติาม
โครงการ PISA 
(Programme for 
International Student 
Assessment) สูงขึ้น 

n/a 40 45 50 55 

19. ร้อยละ ของสถานศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ 

100 100 100 100 100 

20. ร้อยละ  ของ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

n/a 70 80 90 100 



 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2561 – 2564 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 32 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขอ้มูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

(STEM Education) มี
นวัตกรรมเพื่อสรา้ง
มูลค่าเพิม่สอดคล้องกับ 
ประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสรมิสนับสนุนการท าวิจยั 
และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

21. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับมผีลงานวิจยัและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

n/a 50 60 70 80 

22. ร้อยละ  ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
วิจัยในช้ันเรียนและน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
หลักสตูร กระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล 

n/a 80 85 90 95 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

1.ร้อยละ   ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการพัฒนาผา่นสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย 

80 80 85 90 100 

2. ร้อยละ  80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาการจดัการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

80 80 90 100 100 

2. พัฒนาระบบการบรหิารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ร้อยละ  ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามีแผน
อัตราก าลังในการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งตรงความ
ต้องการของสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละ  ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามรีะบบ
การประเมินและการพัฒนา
ครูผู้ช่วย 

100 100 100 100 100 



 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2561 – 2564 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 33 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขอ้มูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

 5.ร้อยละ  ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

80 80 85 90 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 

      

1. ร้อยละ  ของประชากรวัย
เรียนภาคบังคับ ไดร้ับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง       มี
คุณภาพและเสมอภาค 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละ  ของประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

90 90 95 100 100 

3. ร้อยละ  ของผู้เรยีนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละ  ของผู้เรยีนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในระบบส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน  

100 100 100 100 100 

5. ร้อยละ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในระบบคุ้มครองนักเรียน  

100 100 100 100 100 

6. ร้อยละ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 

100 100 100 100 100 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

7.  ร้อยละ  ของผู้เรียน
ได้รับการสนบัสนุนส่งเสริม

100 100 100 100 100 



 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2561 – 2564 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 34 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขอ้มูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

      
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เต็มตามศักยภาพ 

 

8. ร้อยละ ของผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจดั
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

 

 

100 100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับจดักิจกรรมส่งเสรมิ 
สนับสนุนการสร้างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม  
จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับมหีลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม  

50 100 100 100 100 

3. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับมเีครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนตา่งๆ ใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 

 

 

100 100 100 100 100 



 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2561 – 2564 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 35 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขอ้มูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

1. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประ เมิ นผล โดยยึ ดหลั ก           
ธรรมาภิบาล 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับจดัท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณสอดคล้อง
แนวทางการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษา 

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละ  ของสถานศึกษา
มีระบบประกันคณุภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 

80 80 85 90 90 

 5. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับมีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงาน องค์คณะ
บุคคลและบุคลากรที่มี
ผลงานเชิงประจักษ ์

50 100 100 100 100 

2. สร้างความเขม้แข็งในการ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 

1. ร้อยละ  ของเขตพื้นที่
ก า ร ศึ กษามี ก า รบริ ห า ร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแขง็ 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขอ้มูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

2. ร้อยละ  ของเขตพื้นท่ี
การศึกษามีแผนบูรณาการ
จัดการศึกษา 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับมเีครือข่ายสร้าง
ความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 
1 เครือข่ายขึ้นไป 

100 100 100 100 100 

3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  

      

1. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม 
และสาธารณชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล 
ตลอดจนการมสี่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละ  ของหน่วยงาน
ทุกระดับมีการประสาน
ข้อมูลกับสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาใน
การคัดเลือกผูเ้รียนเข้าศึกษา
ต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

100 100 100 100 100 
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นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายของรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้  
          1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
    และนวัตกรรม  
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
    กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
     การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

     11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 

 นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม      
เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน  

 รัฐบาลจะน าการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย    
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 

 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพืน้ที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

 4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
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และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณา
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้ อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 

 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืนการมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 

 รัฐบาลจะพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัยดังนี้  
 8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ๑ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน๓๐:๗๐ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติทั้งนี้เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืน 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจ า อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางในการใช้เทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา 

8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัยและพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่ม
จังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้   

8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสมโดยมีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ืออ านวยสร้างโอกาสการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยและ
พัฒนาและด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษาไว้อีก 
10 ข้อ คือ  

1.  ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559  ให้มากท่ีสุดที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3. ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4. เร่งปรับหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต ารา ต้องคุ้มราคา 
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC ให้ทันปีนี้  
    ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้  
6. ปรับหลักสูตร ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7. ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก  
8. ลดความเหลื่อมล้ า  จัดการศึกษาให้ทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
9. น าระบบ ICT  เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง   
10. เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ  แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต  อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน  
 
 



 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2561 – 2564 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 40 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์2ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
  3. พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการที ่เน ้นการม ีส ่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่ มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
  4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
  5.สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พ้ืนฐานเน ้นการทำงานแบบบ ูรณาการมีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บร ิหารแบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วนในการจ ัดการศ ึกษา กระจายอ านาจ และ 
ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  6.พ้ืนที่พ ิ เศษได ้ร ับการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนที่  
  7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
                                                           
1มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วย
ระบบ คุณภาพ 
2ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อ
สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสขุ ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบดว้ยคุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รกัชาติ ศาสน ์
กษัตริย์ ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต ๓) มีวินยั ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการท างาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 



 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2561 – 2564 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 41 

ยุทธศาสตร ์
  1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบาย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1.เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง  
   2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์    
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 
 
   3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
    3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
    3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
    3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน 
        ฯลฯ 
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  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม  
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม 
  1. 2ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่
ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  
     2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
     2.2 ส ่งเสริมสน ับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได ้ตามช่วงวัย 
     2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
     2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
     2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
     2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
        2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและ     
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
     2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญเช่น ทวิศึกษา(Dual 
Education), หลักสูตรระยะสั้น  
     2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
     2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม       

    3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)  
     3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
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     3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

    4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
     4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
     4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลายเช่น 
     1.1 TEPE Online(Teachers and Educational personnel Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
     1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
     1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) 
     1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ 

 
ฯลฯ 

 
    2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังนี้  
     2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการ
พัฒนา 
     2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 
 
 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
     1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
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    2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     2.1ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อย
โอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น 
     2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึงเช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television : DLTV)ฯลฯ 

 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
     1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข้าถึงได ้
     1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา ( ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
     1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง   
     1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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    2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”เป็นต้น 
     2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค  
     2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่ม
โรงเรียนฯลฯ 
     2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนครที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ) 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
จงัหวัดสกลนคร 3 ยุทธศาสตร์ รวม 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ประชุมและระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจากแบบสอบถาม และจากการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจังหวัด  การปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครจึงเน้นการพัฒนาการศึกษาใน
มิติของคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้
กลไกการกระจายอ านาจและการส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้ง
ในระดับจังหวัด  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาเพิ่มเติมในประเด็นที่เป็นความท้าทายต่างๆ ซึ่งมีสาระส าคัญและทิศทางการด าเนินงานดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  

 เป็นจังหวัดมีคุณภาพการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

พันธกิจ  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับชาติและสากล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 
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3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการท างานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษา 

เป้าประสงค์  
1. นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 
2. ประชาชน มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการศึกษา

ไปสู่มาตรฐานสากล 
4. เป็นองค์กรเอกชน ประชาชน และครอบครัว มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

 ประเด็นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นที่ 4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

จังหวัดสกลนครสู่ระดับประเทศและสากล 
ประเด็นที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ประเด็นที่ 6 การบริหารจัดการ 
ประเด็นที่ 7 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม ่
ประเด็นที่ 8 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาการเกษตร พืชสุมนไพรเกษตรปลอดภัย การค้า การ

ลงทุนและการท่องเที่ยว 
ประเด็นที่ 9 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและเป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความมั่นคง 

๒. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

๔. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

๖. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

1.ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

๒. ด้านการผลิตพัฒนา
ก าลังคน และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

๔. ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

๕. ด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๖. ด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

๑. ด้านความมั่นคง 

๕. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและ
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสาย
งานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุง่เน้นผลสัมฤทธิ์ 

๔. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการ
ท างานแบบบูรณาการ  มีเครือขา่ยการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  กระจาย
อ านาจและ ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

๖. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา  ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และ
ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

3.ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

4.ด้านโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 
 

5.ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ส่วนท่ี 4 

แผนพัฒนาการศึกษา 
และโครงการ/กิจกรรม 

ปี 2561-2564 
 


