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ส่วนที ่1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

ภารกิจ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  1 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 10 กลุ่มภารกิจ คือ กลุ่ม
อ านวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่ม
กฎหมายและคดี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้ 
  1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  เป็นการจัดเตรียมความพร้อมส าหรับ
เด็กกลุ่มอายุ 4-5 ปี ให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
  2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  ให้แก่เด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  เพื่อให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้
เรียนจบหลักสูตรมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่องจาก
การศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโอกาสศึกษาต่อ เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีทั กษะเพียงพอในการในการประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อ 

ที่ตั้ง 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  ตั้งอยู่เลขที่  31  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45000 โทรศัพท์  0-4351-3003, 0-4351-
3388 , โทรสาร  0-4351-4014   

เขตบริการ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่  7  อ าเภอ  ดังนี ้

1. อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด    
2. อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  
3. อ าเภอธวัชบุร ี  
4. อ าเภอศรีสมเด็จ 5. อ าเภอจังหาร   
6. อ าเภอเชียงขวัญ 7. อ าเภอทุ่งเขาหลวง 

  



2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. 

สพป.รอ.1 
ศธจ.

ร้อยเอ็ด 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์ 

เครือข่าย
โรงเรียน สถานศึกษา 

(โรงเรียน 230 แห่ง)  
คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

ศปอ. (7 ศูนย์) 

กตปน. 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ต าแหน่ง/กลุ่ม 

เพศ วุฒิการศึกษา ประเภทต าแหน่ง ระดับ/อันดับ 

รวม  

ชาย หญิง รวม 
ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ทั่วไป 
วิชาการ 

/ศึกษานิเทศก์ 
ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านา
ญงาน 

ปฏิบัติ
การ 

ช านา
ญการ 

อาวุโ
ส 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชา
ญ 

1 
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 1 - 1   1   1       1 1 

2 รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  5 - 5  1 4   5      5  5 
3 กลุ่มอ านวยการ 2 3 5  3 2  1 4  1  1  3  5 
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 7 10  3 7  2 8  2  6  2  10 
5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 1 7 8   8  2 6  2  3  3  8 
6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 8 8  5 3  1 7  1  4  3  8 
7 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
6 7 13 2 1 9 1 2 11 1 1    11  13 

8 
กลุ่มนโยบายและแผน 1 5 6  3 3  1 5  1  3  2  6 

9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 2 3  1 2   3   1 1  1  3 

10 กลุ่มกฎหมายและคดี 2 - 2  1 1   2   1   1  2 
11 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1    1  1      1  1 

12 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1 3  1 2   3   1 1  1  3 

 
รวม 25 40 65 2 18 43 2 9 56 1 8 3 19  33 1  

ท่ีมา  :  ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 

ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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     ตารางที ่2  จ านวนนักเรียน แยกชาย  หญิง  ห้องเรียน  และข้าราชการคร ูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  

 

อ าเภอ  

จ านวนโรงเรียน 
ร.ร.

ขนาด
เล็ก 

ร.ร.ขยาย
โอกาสฯ 

เพศ/ห้อง 
นักเรียน

ก่อน
ประถม 

นักเรียนประถม นักเรียน ม.ต้น รวมทุกระดับ จ านวนคร ู
หลัก สาขา รวม 

เมืองร้อยเอ็ด 50 - 50 34 17 

ชาย 929 4,137 725 5,791 180 

หญิง 974 3,949 662 5,585 476 

รวม 1,903 8,086 1,387 11,376 656 
ห้อง 117 403 61 581  

จตุรพักตรพิมาน 49 - 49 29 14 

ชาย 551 1,809 305 2,665 145 

หญิง 530 1,714 253 2,497 234 

รวม 1,081 3,523 558 5,162 379 
ห้อง 99 307 42 448  

ธวัชบุรี 41  - 41   34 11 

ชาย 390 1,321 191 1,902 104 

หญิง 379 1,211 158 1,748 173 

รวม 769 2,532 349 3,650 277 
ห้อง 83 255 31 369  

 
 

ศรีสมเด็จ 
 

22  - 22 15 6 

ชาย 202 661 93 956 59 

หญิง 204 562 72 838 101 

รวม 406 1,223 165 1,794 160 

ห้อง 41 131 17 189  
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อ าเภอ 

จ านวนโรงเรียน ร.ร.
ขนาด
เล็ก 

ร.ร.ขยาย
โอกาสฯ 

เพศ/ห้อง 
นักเรียน

ก่อน
ประถม 

นักเรียนประถม นักเรียน ม.ต้น รวมทุกระดับ จ านวนคร ู
หลัก สาขา รวม 

จังหาร 30  - 30 26 7 

ชาย 256 814 143 1,213 65 

หญิง 262 770 133 1,165 132 

รวม 518 1,584 276 2,378 197 

ห้อง 60 178 21 259  

เชียงขวัญ 20  - 20 16 4 

ชาย 178 524 117 819 35 

หญิง 150 492 87 729 84 

รวม 328 1,016 204 1,548 119 

ห้อง 36 115 12 163  

ทุ่งเขาหลวง 18  - 18 15 4 

ชาย 132 402 78 612 36 

หญิง 144 352 51 547 57 

รวม 276 754 129 1,159 93 

ห้อง 37 100 12 149  

รวมทั้งหมด 230 - 230 171 63 

ชาย 2,638 9,668 1,652 13,958 624 

หญิง 2,643 9,050 1,416 13,109 1,257 

รวม 5,281 18,718 3,068 27,067 1,881 

ห้อง 473 1,489 196 2,158  

            ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้.- 
 หลักการ 

1.  ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล 
  เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ 

และโภชนาการ และจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกต ิ
ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 
มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้นดังนี.้- 
1.ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2.เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
3.เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น(ภาษาแม)่ เน้นเพื่อการส่ือสาร 
4.เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5.สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6.จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7.พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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8.จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี.้- 
  1.จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
(STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
  2.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ
และการมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก ์
  ระดับอาชีวศึกษา 
  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่
ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี ้

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วย
จุดเน้น ดังนี้ 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้าง

อาชีพ 
2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

  การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัต ิ
  1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
  2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย 
  3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ 
  4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัด
ในเรื่องข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
  5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ 
อัตราก าลัง ตามความตอ้งการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค 



8 
 

 

  6.ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
  7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุง
สาระส าคัญให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้
พิจารณาสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
  9.วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับ
อาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการ
พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
  10.ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซ่ึงได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น 
หากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
หลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้ด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ก.บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 
54 บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 28/2559 เร่ือง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนด
ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแหง่รัฐ มาตรา 65 
บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรร
มาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 
  อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560- 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ 

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซ่ึง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในทศวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
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ถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง” 
   

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เปา้หมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 – 
26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี ้
 
 ข.วิสัยทัศน์ 
   “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 
 ค.พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการ
ศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
 ง. เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น ซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิัย รักษาศีลธรรม 
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  2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ภาษาและอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
  3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเร่ิมและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ 
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
  4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพ 
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580 ) แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยแ์ละของชาต ิ
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ฉ.มาตรการและแนวทางด าเนินการ 
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 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ด ี
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

ทุกระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตาม
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศโดยมีแนวทางด าเนินการดังนี ้

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัด 

แววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความ 

ถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรม
แนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความ
เป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณต้ังแต ่
จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร 
วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจให้
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท า 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ
พัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ

1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทัง้รายงานผลการ 
ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา 
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2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตาม 
ศักยภาพและความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การ
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิง
บูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรยีนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
  2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนทีส่มบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
  2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
  2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
  2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนา

หลักสูตร 
แกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 
การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

1.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับ 
การพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะ
ได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

1.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา ผู้เรียนระดับ 
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ประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 

1.4 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนระดับมัธยม 
ศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา 
และพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเดก็พิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสรมิ
สนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียน
สามารถสร้างสังคมฐานความรู้(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู  
จึงต้องด าเนินการต้ังแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการ
ดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะ
ครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมา
เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
  4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริงและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องด าเนินการเพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ 
ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู”้ ปรับวิธีสอนให้เด็ก
สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรง
บันดาลใจ แนะน าวิธเีรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยม ี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี ้
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  (1) ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท า
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages :CEFR) 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
วัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสงู (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
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  (11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
  (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face – to – face Training 
  (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
  (15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี ้
  1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
  2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียน
ที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
  3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
  4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
  5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ 

และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที ่
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3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท 
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เป็นมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการ
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพขอ้เท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี ้

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยสูง 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัลดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (Distance Learning Technology : DLT) 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินการ 

ให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ  

Multimedia และอื่น ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและ 

พัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเร่ือง 

การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อ
ปรากฎการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission / Carbon Footprint ใน
สถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้  
กิจกรรม เร่ืองการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงงบประมาณด าเนินการตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ 255 
เขต  

เพื่อด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้าน 
การพัฒนา ด้านการผลิติ และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณ
ขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และ 
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็น 



19 
 

 

มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision-Making   
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลด
การใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนแลพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหลง่ 
เรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 
สถานศึกษาจัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อ
ยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเวศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบ 
ออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซด์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ 
สรุปผลรายงาน 
 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มคีวามเป็นอิสระในการบริหารจัด 
การศึกษา 

2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น 
หน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
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(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area- 
based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที ่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น  

เครือข่ายส่งเสรมิประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่ม
โรงเรียน ฯลฯ 

(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบ 
บูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที ่

(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู ้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ 
การศึกษา  

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน และสถานศึกษา 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน ์
ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย 

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา 
โดยผ่านระบบธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และระบบการ 
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด 
ทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge และ public cloud ทั้งในระดับ laaS Paas และ 
SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ 
นักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน 
บริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ(Services) เช่ือมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและภายนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน
เดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถ 
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เช่ือมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพใน
ตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศน าไปสู่การตัดสินใจระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัต ิ

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกบั
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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บทที่ 2 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อจัด

ท าการศึกษา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT 
(SWOT Analysis) ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity), 
และภาวะคุกคาม หรืออุปสรรค (Threat) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ใช้กรอบในการวิเคราะห์คือ C-PEEST 
ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก 6 ประการ ดังนี้  

1) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร (Customer) 
2) ด้านนโยบายและการเมือง (Policy)                 
3) ด้านเศรษฐกิจ (Economy)  
4) ด้านสภาพแวดล้อม (Environment)  
5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural)  
6) ด้านเทคโนโลยี (Technology) 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ใช้กรอบการวิเคราะห์ 7S’s ของ Mckinsey 
ประกอบด้วยปัจจัยภายใน 7 ประการดังนี้  

   1) ด้านกลยุทธ์องค์กร (Strategy Factors) 
  2) ด้านโครงสร้างองค์กร (Structural Factors) 

3) ด้านระบบงาน (System Factors) 
4) ด้านขีดความสามารถของบุคลากร (Skill Factors) 
5) ด้านค่านิยมร่วม (Share value Factors) 
6) ด้านบุคลากร (Staff Factors) 

   7) ด้านรูปแบบการบริหารงาน (Style Factors) 
ผลการศึกษา SWOT Analysis ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  

มีดังต่อไปนี ้
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1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ปัจจัยด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร : C (Customer)  

ด้านโอกาส 
ประเด็นส าคัญด้านโอกาส = O (+) 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงกว่าระดับ สพฐ. และ
ระดับชาต ิ
2. ชุมชนอยู่ใกล้สถานศึกษาท าให้สามารถสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาได้สะดวก 
3. ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา 
4. เครือข่ายผู้ปกครองมีความทันสมัย รวมเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มไลน์ จึงสามารถให้ติดต่อประสานงานกับ
ครูได้อย่างรวดเร็ว 
5. แหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้สถานศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

ด้านอุปสรรค 
 

ประเด็นส าคัญด้านอุปสรรค = T (-) 
1. โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่บริการเป็นทางเลือกที่หลากหลาย ผู้ปกครองนิยมส่งเด็กเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนรัฐบาลมีนักเรียนลดลง 
2. นักเรียนส่วนหนึ่งอยู่กับพ่อแม่เทียม(ปู่ย่าตายาย) เป็นอุปสรรคต่อการดูแลเด็ก 
3. ผู้ปกครองนักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียง (เล่นการพนัน ติดยาเสพติด) ขาดการเอาใจใส่ต่อการเรียนของ
เด็ก 
4. ผู้ปกครองมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการท าโทษนักเรียนของครู ท าให้ครูขาดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 (2) ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง : P (Political and Public factors) 

ด้านโอกาส 
 

ประเด็นส าคัญดา้นโอกาส = O (+) 
1. การประเมินภายนอก-ภายใน ใช้ตัวเดียวกันท าให้ง่ายต่อการจัดการศึกษา 
2. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมด้านอาชีพของผู้เรียน ส่งผลให้จัดการศึกษาได้เหมาะสมขึ้น 
3. รัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน 
4. นโยบายการควบรวมโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร 
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. สามารถจัดการเรียนการสอน
ใน 
ชั้นอนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
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ด้านอุปสรรค 
 

ประเด็นส าคัญด้านอุปสรรค = T (-) 
1. ค าสั่ง คสช. ที่ 16 และ 19 ท าให้การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือน  มีขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มมากขึ้นท าให้การด าเนินการล่าช้า 
2. กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติอยู่เสนอ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
ด าเนินงาน 
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. สามารถจัดการเรียนการสอน
ในชั้นอนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน แต่
ด าเนินการไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 (3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ : E (Economic Factors) 
ด้านโอกาส 

ประเด็นส าคัญด้านโอกาส = O (+) 
1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน 
2. ผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้สูงขึ้น 
3. ผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง 
4. ระบบการวางแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาได้
เหมาะสม  ทันตามก าหนด 

ด้านอุปสรรค 
 

ประเด็นส าคัญด้านอุปสรรค = T (-) 
1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งว่างงาน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน 
2. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
3. การจัดสรรงบประมาณล่าช้าท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  
4. งบประมาณมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจัดการศึกษา 

 (4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม : E (Environment Factors) 
ด้านโอกาส 

 
ประเด็นส าคัญด้านโอกาส = O (+) 

1. แหล่งเรียนรู/้แหล่งศึกษาค้นคว้ามีมากมายหลากหลาย 
2. โรงเรียนตั้งอยู่ในที่มีการคมนาคมสะดวก 
3. การคมนาคมที่สะดวก ส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
4. ชุมชนน่าอยู่ ส่งผลต่อคุณลักษณะที่ดขีองนักเรียน 
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ด้านอุปสรรค 
ประเด็นส าคัญด้านอุปสรรค = T (-) 

1. ปริมาณยานพาหนะบนท้องถนนมีมาก นักเรียนขาดความปลอดภัยในการเดินทาง 
2. มีความเส่ียงเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางของนักเรียน 
3. ชุมชนในเขตเมืองมีสภาพแวดล้อมที่เส่ือมโทรม ความเป็นอยู่ขาดสุขลักษณะ มีอบายมุข 

 (5) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม : S (Social and Culture factors) 
ด้านโอกาส 

 
ประเด็นส าคัญด้านโอกาส = O (+) 

1. ชุมชนมีภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
2. รัฐบาลส่งเสริมสังคมด้วยวัฒนธรรมประเพณี และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
3. ผู้คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ผู้ปกครองนักเรียนมีค่านิยมในการส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
5. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลายสาขาส่งผลต่อการพัฒนาสังคมให้มีความโดดเด่น 

 
ด้านอุปสรรค 

 
ประเด็นส าคัญด้านอุปสรรค = T (-) 

1. สังคมมีความเหลื่อมล้ า ผู้คนยังไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
2. ยาเสพติดแพร่ระบาดอย่างมากก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และอาชญากรรม 
3. สังคมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว เกิดการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก ความคิด
ทัศนคติของคนเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมใหม่ เด็กติดเกม ขาดการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย 

  (6) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : T (Technological factors) 
ด้านโอกาส 

ประเด็นส าคัญด้านโอกาส = O (+) 
1. รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมด้าน ICT อย่างทั่วถึง 
2. ประชาชนเข้าถึง IT ได้ทุกที่ 
3. มีการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลย ี
4. รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนค่าเช่าอินเตอร์เน็ทโรงเรียนให้ครบทุกโรงเรียน 
5. การเข้าถึงเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าได้สะดวกทั่วถึงทุกพื้นที ่
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. มีสื่อ ICT จ านวนมากที่สามารถน ามาสนับสนุนการเรียนรู้ 
8. ความเจริญด้านเทคโนโลยีท าให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย ์
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ด้านอุปสรรค 
 

ประเด็นส าคัญด้านอุปสรรค = T (-) 
1. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร เป็นปัญหาในการน าไปใช้จัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตามไม่ทัน 
3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม 
4. มีสื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น สื่อลามก ข่าวปลอม ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
5. ผู้คนขาดการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสื่อสังคมออนไลน์ 

 
 
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน มีรายละเอียด ดังนี้  
 (1) ปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์กร (Strategy Factors) 

ด้านจุดแข็ง 
 

ประเด็นส าคัญด้านจุดแข็ง = S (+) 
1. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีเป้าหมายการพัฒนาชัดเจน และครอบคลุมปัญหาการจัดการศึกษาทุกด้าน 
2. กลยุทธ์มีความเหมาะสมปฏิบัติได้จริง 
3. มีความสมัครสมานสามัคคี มีการท างานเป็นทีม 
4. มีการส่ือสารชัดเจน 
5. กลยุทธ์องค์กรมาจากการสรุปข้อมูลที่เหมาะสม 
6. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

 
ด้านจุดอ่อน 

 
ประเด็นส าคัญด้านจุดอ่อน = W (-) 

1. การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง 
2. การก ากับติดตามขาดความเป็นระบบไม่ต่อเนื่อง 
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ๆ ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
4. ขาดการน าผลการประเมินตามกลยุทธ์มาปรับใช้และสะท้อนผลการด าเนินงาน 
5. ขาดการปรับกลยุทธ์องค์กร 
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 (2) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร (Structural Factors) 
ด้านจุดแข็ง 

 
ประเด็นส าคัญด้านจุดแข็ง = S (+) 

1. โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน เป็นระบบ 
2. ผู้บริหารใน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 มีความรู้ ความสามารถ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดี 
3. ผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. หน่วยงานมีภารกิจ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายเดียวกัน 

 
ด้านจุดอ่อน 

 
ประเด็นส าคัญด้านจุดอ่อน = W (-) 

1. โครงสร้างบริหารหลายล าดับชั้นมากเกินไป  
 
 (3) ปัจจัยด้านระบบงาน (System Factors) 

ด้านจุดแข็ง 
 

ประเด็นส าคัญด้านจุดแข็ง = S (+) 
1. มีการจัดท าแผนพัฒนางานของบุคลากรทุกคน 
2. มีระบบการท างานสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร 
3. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ด้านจุดอ่อน 
 

ประเด็นส าคัญด้านจุดอ่อน = W (-) 
1. งานซ้ าซ้อนท าให้เกิดความล่าช้า 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานขาดระบบที่ชัดเจน มีหลายขั้นตอน ท าให้งานล่าช้า 
3. งานหลายส่วนยังไม่น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ ท าให้งานล่าช้าสิ้นเปลืองวัสด ุ
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 (4) ปัจจัยด้านขีดความสามารถของบุคลากร (Skill Factors) 
ด้านจุดแข็ง 

 
ประเด็นส าคัญด้านจุดแข็ง = S (+) 

1. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนเก่ง 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
3. บุคลากรมีความรู้เฉพาะด้านท าให้งานรวดเร็ว 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น 
5. บุคลากรได้รับการพัฒนารูปแบบการท างานที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

ด้านจุดอ่อน 
 

ประเด็นส าคัญด้านจุดอ่อน = W (-) 
1. บุคลากรขาดความรู้ด้าน ICT 
2. ครูขาดเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
3. ครูและบุคลากรขาดความรู้ความช านาญ 
4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในบางสาขา 
5. ขาดแรงจูงใจในการท างาน 
6. ขาดขวัญก าลังใจ 
7. ไม่มีเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 
 

 (5) ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Share value Factors) 
ด้านจุดแข็ง 

 
ประเด็นส าคัญด้านจุดแข็ง = S (+) 

1. บุคลากรมีความมุ่งมั่น มั่นคง เข้มแข็งในการท างาน 
2. การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีความเป็นไทย รู้รัก สามัคคี 
4. มีสมาคมผู้บริหาร สมาคมครู ชมรมวิชาชีพ 
5. มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
6. เป็นเขตพื้นที่สุรจิต โรงเรียนสุจริต มีความโปร่งใสในการท างานต่อต้านการทุจริต 
7. มีเอกภาพในการท างาน 

 
 
 



29 
 

 

ด้านจุดอ่อน 
ประเด็นส าคัญด้านจุดอ่อน = W (-) 

1. ค่านิยมขององค์กรไม่ชัดเจนปฏิบัติยาก 
2. ยึดติดวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติแบบดั้งเดิม 
3. มีระบบผูกขาด ระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือแบบเครือญาต ิ
4. มีการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์

 (6) ปัจจัยด้านบุคลากร (Staff Factors) 
ด้านจุดแข็ง 

ประเด็นส าคัญด้านจุดแข็ง = S (+) 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน 
2. บุคลากรมีความเสียสละ ทุ่มเท รับผิดชอบงาน 
3. บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลย ี
4. ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ู
5. บุคลากรมีจิตอาสา 
6. บุคลากรมีความรับผิดชอบสูง 
7. บุคลากรมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

ด้านจุดอ่อน 
ประเด็นส าคัญด้านจุดอ่อน = W (-) 

1. ครูสอนไม่ตรงสาขาที่เรียนจบและสอนไม่ตรงตามความถนัด 
2. ครูไม่พัฒนาตนเอง ไม่แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย 
3. ครูส่วนหนึ่งไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสารที่ทันสมัย 
4. บุคลากรขาดการพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ 
5. ขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตน 
6. บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ 

 (7) ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารงาน (Style Factors) 
ด้านจุดแข็ง 

 
ประเด็นส าคัญด้านจุดแข็ง = S (+) 

1. มีรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2. การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน น ามาใช้ได้เร็ว 
3. ผู้บริหารมีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
4. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ครบถ้วนทันสมัย 
5. มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 



30 
 

 

ด้านจุดอ่อน 
 

ประเด็นส าคัญด้านจุดอ่อน = W (-) 
1. ขาดการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
2. ขาดการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 
3. ขาดความตระหนักในการพัฒนาการบริหารงาน 
4. การบริหารงานมีความซ้ าซ้อน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 

 
 

ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลและจ าแนกตามแนวทาง SWOT แล้ว ได้มีการวิเคราะห์ 
โดยกลุ่มผู้บริหารและคณะท างาน เพื่อร่วมกันให้คะแนนโดยได้สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis  
ซ่ึงมีทั้งสิ้น 121 ปัจจัย จ าแนกเป็นจุดแข็ง (Strength) 38 ปัจจัยจุดอ่อน (Weakness) 30  
ปัจจัยโอกาส (Opportunity) 31 ปัจจัย และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) 22 ปัจจัย  
มีคะแนนเฉลี่ยแต่ละปัจจัย ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) 3.99 คะแนน จุดอ่อน (Weakness) 3.95 คะแนน 
โอกาส (Opportunity) 3.78 คะแนน และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) 4.03 คะแนน  
ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 
จุดแข็ง (S) 
 
ล าดับ ปัจจัยด้านจุดแข็ง 
S1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีเป้าหมายการพัฒนาชัดเจน และครอบคลุมปัญหาการจัดการศึกษาทุก

ด้าน 
S2 กลยุทธ์มีความเหมาะสมปฏิบัติได้จริง 

S3 มีความสมัครสมานสามัคคี มีการท างานเป็นทีม 

S4 มีการส่ือสารชัดเจน 

S5 กลยุทธ์องค์กรมาจากการสรุปข้อมูลที่เหมาะสม 

S6 เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

S7  โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน เป็นระบบ 

S8 ผู้บริหารใน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 มีความรู้ ความสามารถ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดี 

S9 ผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนโปร่งใสตรวจสอบได้ 

S10 หน่วยงานมีภารกิจ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายเดียวกัน 
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S11 มีการจัดท าแผนพัฒนางานของบุคลากรทกุคน 

S12 มีระบบการท างานสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร 

S13  ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 

S14 บุคลากรทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

S15 ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนเก่ง 

S16 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีม 

S17 บุคลากรมีความรู้เฉพาะด้านท าให้งานรวดเร็ว 

S18 บุคลากรมีการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น 

S19 บุคลากรได้รับการพัฒนารูปแบบการท างานที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

S20 บุคลากรมีความมุ่งมั่น มั่นคง เข้มแข็งในการท างาน 

S21 การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

S22 มีความเป็นไทย รู้รัก สามัคคี 

S23 มีสมาคมผู้บริหาร สมาคมครู ชมรมวิชาชีพ 

S24 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

S25 เป็นเขตพื้นที่สุรจิต โรงเรียนสุจริต มีความโปร่งใสในการท างานต่อต้านการทุจริต 

S26 มีเอกภาพในการท างาน 

S27 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน 

S28 บุคลากรมีความเสียสละ ทุ่มเท รับผิดชอบงาน 

S29 บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลย ี

S30 ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ู

S31 บุคลากรมีจิตอาสา 

S32 บุคลากรมีความรับผิดชอบสูง 

S33 บุคลากรมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

S34 มีรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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S35 การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน น ามาใช้ได้เร็ว 

S36 ผู้บริหารมีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 

S37 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ครบถ้วนทันสมัย 

S38 มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.99 

 
จุดอ่อน (W) 
 
ล าดับ ปัจจัยด้านจุดอ่อน 
W1 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง 

W2 การก ากับติดตามขาดความเป็นระบบไม่ต่อเนื่อง 

W3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ๆ ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 

W4 ขาดการน าผลการประเมินตามกลยุทธ์มาปรับใช้และสะท้อนผลการด าเนินงาน 

W5 ขาดการปรับกลยุทธ์องค์กร 

W6 โครงสร้างบริหารหลายล าดับชั้นมากเกินไป 

W7 งานซ้ าซ้อนท าให้เกิดความล่าช้า 

W8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขาดระบบที่ชัดเจน มีหลายขั้นตอน ท าให้งานล่าช้า 

W9 งานหลายส่วนยังไม่น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ ท าให้งานล่าช้าสิ้นเปลอืงวัสด ุ

W10 บุคลากรขาดความรู้ด้าน ICT 

W11 ครูขาดเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

W12 ครูและบุคลากรขาดความรู้ความช านาญ 

W13 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในบางสาขา 

W14 ขาดแรงจูงใจในการท างาน 

W15 ขาดขวัญก าลังใจ 

W16 ไม่มีเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 

W17 ค่านิยมขององค์กรไม่ชัดเจนปฏิบัติยาก 
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W18 ยึดติดวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติแบบดั้งเดิม 

W19 มีระบบผูกขาด ระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือแบบเครือญาต ิ

W20 มีการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์

W21 ครูสอนไม่ตรงสาขาที่เรียนจบและสอนไม่ตรงตามความถนัด 

W22 ครูไม่พัฒนาตนเอง ไม่แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย 

W23 ครูส่วนหนึ่งไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสารที่ทันสมัย 

W24 บุคลากรขาดการพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ 

W25 ขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตน 

W26 บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ 

W27 ขาดการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

W28 ขาดการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

W29 ขาดความตระหนักในการพัฒนาการบริหารงาน 

W30 การบริหารงานมีความซ้ าซ้อน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.95 
 

 
โอกาส (O) 
 
ล าดับ ปัจจัยด้านจุดอ่อน 
O1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงกว่าระดับ สพฐ. 

และระดับชาต ิO2 ชุมชนอยู่ใกล้สถานศึกษาท าให้สามารถสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาได้สะดวก 

O3 ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา 

O4 เครือข่ายผู้ปกครองมีความทันสมัย รวมเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มไลน์ จึงสามารถให้ติดต่อ
ประสานงานกับครูได้อย่างรวดเร็ว O5 แหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้สถานศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

O6 การประเมินภายนอก-ภายใน ใช้ตัวเดียวกันท าให้ง่ายต่อการจัดการศึกษา 

O7 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมด้านอาชีพของผู้เรียน สง่ผลให้จัดการศึกษาได้เหมาะสมขึ้น 

O8 รัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน 



34 
 

 

O9 นโยบายการควบรวมโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร 

O10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ . สามารถจัดการเรียน
การสอนใน 
ชั้นอนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 

O11 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน 

O12 ผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้สูงขึ้น 

O13 ผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพมีรายได้ทีม่ั่นคง 

O14 ระบบการวางแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาได้
เหมาะสม  ทันตามก าหนด O15 แหล่งเรียนรู/้แหล่งศึกษาค้นคว้ามีมากมายหลากหลาย 

O16 โรงเรียนตั้งอยู่ในที่มีการคมนาคมสะดวก 

O17 การคมนาคมที่สะดวก ส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 

O18 ชุมชนน่าอยู่ ส่งผลต่อคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน 

O19 ชุมชนมีภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 

O20 รัฐบาลส่งเสริมสังคมด้วยวัฒนธรรมประเพณี และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

O21 ผู้คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

O22 ผู้ปกครองนักเรียนมีค่านิยมในการส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

O23 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลายสาขาส่งผลต่อการพัฒนาสังคมให้มีความโดดเด่น 

O24 รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมด้าน ICT อย่างทั่วถึง 

O25 ประชาชนเข้าถึง IT ได้ทุกที่ 

O26 มีการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลย ี

O27 รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ครบทุกโรงเรียน 

O28 การเข้าถึงเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าได้สะดวกทั่วถึงทุกพื้นที ่

O29 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

O30 มีสื่อ ICT จ านวนมากที่สามารถน ามาสนับสนุนการเรียนรู้ 

O31 ความเจริญด้านเทคโนโลยีท าให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย ์

ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 
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ภัยคุกคามหรืออุปสรรค (T) 
ล าดับ ปัจจัยด้านจุดอ่อน 
T1 โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่บริการเป็นทางเลือกที่หลากหลาย ผู้ปกครองนิยมส่งเด็กเข้า

เรียนโรงเรียนเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนรัฐบาลมีนักเรียนลดลง T2 นักเรียนส่วนหนึ่งอยู่กับพ่อแม่เทียม(ปู่ย่าตายาย) เป็นอุปสรรคต่อการดูแลเด็ก 

T3 ผู้ปกครองนักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียง (เล่นการพนัน ติดยาเสพติด) ขาดการเอาใจใส่ต่อการ
เรียนของเด็ก T4 ผู้ปกครองมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการท าโทษนักเรียนของครู ท าให้ครูขาดแรงจูงใจในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน T5 ค าสั่ง คสช. ที่ 16 และ 19 ท าให้การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาเล่ือนเงินเดือน  มีขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มมากขึ้นท าให้การด าเนินการล่าชา้ T6 กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติอยู่เสนอ ส่งผลให้เกิดปัญหาใน
การด าเนินงาน T7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. สามารถจัดการ
เรียนการสอนในชั้นอนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนใน
โรงเรียนใกล้บ้าน แต่ด าเนินการไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

T8 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งว่างงาน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการศึกษาของบุตร
หลาน T9 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 

T10 การจัดสรรงบประมาณล่าช้าท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  

T11 งบประมาณมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจัดการศึกษา 

T12 ปริมาณยานพาหนะบนท้องถนนมีมาก นักเรียนขาดความปลอดภัยในการเดินทาง 

T13 มีความเส่ียงเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางของนักเรียน 

T14 ชุมชนในเขตเมืองมีสภาพแวดล้อมที่เส่ือมโทรม ความเป็นอยู่ขาดสุขลักษณะ มีอบายมุข 

T15 สังคมมีความเหลื่อมล้ า ผู้คนยังไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 

T16 ยาเสพติดแพร่ระบาดอย่างมากก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และอาชญากรรม 

T17 สังคมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว เกิดการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก 
ความคิดทัศนคติของคนเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมใหม่ เด็กติดเกม ขาดการปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

T18 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร เป็นปัญหาในการน าไปใช้จัดการศึกษาของโรงเรียน 

T19 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตามไม่
ทัน T20 นักเรียนใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม 

T21 มีสื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น สื่อลามก ข่าวปลอม ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

T22 ผู้คนขาดการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสื่อสังคมออนไลน ์

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.03 
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ ์(Situation Analysis) 
ตารางที ่3  ผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก C-PEEST 

ปัจจัยภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนน

เต็ม 
1 

 
ค่าคะแนน 

 
คะแนนจริง 

สรุป 
O(+) T(-) O(+) T(-) 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
องค์กร: C 

0.20 +3.69 -4.20 +0.738 -0.840 -0.102 

ด้านนโยบาย/การเมือง : P 0.20 +4.38 -4.32 +0.934 -0.864 +0.070 
ด้านภาวะเศรษฐกิจ  : E1 0.10 +4.67 -4.56 +0.279 -0.441 -0.162 
ด้านสภาพแวดล้อม : E2 0.10 +2.79 -4.41 +0.406 -0.301 +0.150 
ด้านสภาพสังคม ความเชื่อ
วัฒนธรรม : S 

0.20 +4.06 -3.01 +0.890 -0.746 +0.144 

ด้านเทคโนโลยี : T 0.20 +3.09 -3.73 +0.618 -0.770 -0.152 
สรุปปัจจัยภายนอก +0.644 -0.660  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก -0.016  

 
จากตาราง ที่ 3 เมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกโดยภาพรวมแล้ว พบว่า ปัจจัยภายนอกมี  

โอกาส (+) มากกว่า  อุปสรรค (-) ซ่ึงเอื้อต่อการก ากับดูแล การจัด การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าคะแนนของโอกาสและอุปสรรคพบว่ามี
ค่าคะแนน คือ + และ - ซ่ึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีโอกาสจากปัจจัย
ภายนอกพร้อมให้การสนับสนุน เช่น ด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านนโยบาย/การเมือง ด้านสภาพสังคมความ
เช่ือวัฒนธรรม ตามล าดับ และอาจจะมีอุปสรรคจากภายนอกที่อาจเป็นปัญหาได้ในอนาคต เช่น ด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร และด้านเทคโนโลยี ตามล าดับ  ดังนั้น ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่เป็นอุปสรรค
ขององค์กร    



37 
 

 

ตารางที ่4 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 7Ss 
จากตารางที่ 4 ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเมื่อพิจารณาโดย ภาพรวมแล้ว พบว่า 

มีปัจจัยภายในที่เป็น จุดแข็ง (+) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต1 มีปัจจัยภายในที่มีความเข็มแข็ง เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านค่านิยม

ร่วมในองค์กร ตามล าดับ แต่อาจจะมี จุดอ่อน  (-) ภายใน  เช่น ด้านทักษะความรู้ของบุคลากร ด้าน
บุคลากร ด้านระบบการปฏิบัติงาน และด้านรูปแบบการบริหารจัดการ  ตามล าดับ ดังนั้น ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนขององค์กร 
 
 สรุปได้ว่า สถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 เป็นวัวแม่
ลูกอ่อน  (Cash Cow) ดังนั้น จึงมี สภาพความโน้มเอียงไปในทางต าแหน่ง ST (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ภายในเข้มแข็งแต่ภายนอกเป็นภัยคุกคาม ) กลยุทธ์ที่จะใช้ใน
การพัฒนาองค์กรจึงควร ต้องใช้จุดแข็งให้เป็นประโ ยชน์ในการหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม เพื่อให้ทราบ
สถานภาพขององค์กรที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ชี้ให้เห็นทิศทางในการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 จึงน าผลของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในลักษณะของกราฟได้ 
ดังนี ้

ปัจจัยภายใน 
น้ าหนัก 
คะแนน
เต็ม 1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 

     สรุป S(+) W(-) S(+) W(-) 

ด้านกลยุทธ:์ S1 0.10 +4.21 -3.89 +0.421 -0.389 +0.023 

ด้านโครงสร้างองค์กร : S2 0.10 +4.21 -3.89 +0.421 -0.389 +0.032 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน: S3 0.15 +3.93 -4.16 +0.589 -0.624 -0.035 

ด้านทักษะความรู้ของบุคลากร : 
S4 

0.20 +4.00 -4.30 +0.80 -0.86 -0.060 

ด้านค่านิยมร่วมในองค์กร : S5 0.15 +4.09 -2.93 +0.613 -0.439 +0.174 

ด้านบุคลากร : S6 0.20 +3.73 -4.25 +0.750 -0.850 -0.100 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ: 
S7 

0.10 +3.77 -4.05 +0.377 -0.405 -0.280 

สรุปปัจจัยภายใน +0.560 -0.559  

เฉลี่ยปัจจัยภายใน +0.001  
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ผลการประเมินสถานภาพ (Situation Analysis)  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           จากกราฟ จะเห็นได้ว่า สถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 
เป็นสถานการณ์ ST กรณีนี้เป็นสถานการณ์ที่ ภายในเข้มแข็งแต่ภายนอกเป็นภัยคุกคาม ทางออกที่ดี  
ของสถานการณ์นี้  คือ ต้องใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ในการหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม  
 นอกจากนั้น เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ TOWS 
Matrix ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการก าหนด กลยุทธ์ใน 4 ลักษณะ คือ 

1. กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (S – O Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกหรือขยาย 
ที่ต้องใช้ศักยภาพ ซ่ึงเป็นจุดแข็งที่มีอยู่และใช้ประโยชน์หรือแสวงหาโอกาส ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกที่จะ
ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้ 

2. กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (S – T Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์คงตัวหรือตั้งรับ  
โดยใช้จุดแข็ง คือ ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่จัดการกับอุปสรรค ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกที่เผชิญ 

3. กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส (W – O Strategy) การก าหนดกลยุทธ์ในการลดจุดอ่อน 
โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนต่อการด าเนินงานของ 
องค์กร เพื่อในระยะสั้นเปลี่ยนต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์สู่ต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ S – O และให้บรรลุ 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว 

กราฟแสดงสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1                      

 

s 

o

น 

T 

W 

0.001 

0.016 
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4. กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค (W – T Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ตั้งรับที่ต้องการ 

ลดจุดอ่อนและอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ดังนั้น จะพบว่า กลยุทธ์การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต1 เน้นไปทางด้านกลยุทธ์กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (S – T Strategy) เป็นการก าหนด 
กลยุทธ์คงตัวหรือตั้งรับ โดยใช้จุดแข็ง คือ ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่จัดการกับอุปสรรค ซ่ึงเป็นปัจจัย
ภายนอกที่เผชิญ 

ตารางที่ 5 แสดงข้อเสนอเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 

 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S - T Strategy) 

1. ด้านกลยุทธ:์ S1 
   - ก าหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ด้านโครงสร้างองค์กร : S2 
    - พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
    - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
3. ด้านค่านิยมร่วมในองค์กร : S5 
    - จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล  
4. ด้านทักษะความรู้ของบุคลากร : S4 
    - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
    - วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในแบบบูรณาการ  
5. ด้านภาวะเศรษฐกิจ  : E1 
    - การระดมทรัพยากรจากชุมชน องค์กรทางสังคมมาสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
คุณภาพ 
6. ด้านนโยบาย/การเมือง : P  
    - การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
7. ด้านสภาพสังคม ความเชื่อวัฒนธรรม : S 
   - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร: C 
   - วิเคราะห์และส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ   
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วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ส่วนที่ 3 
ทิศทาง และกลยทุธก์ารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1    
 
 
 
 
 
 

ภายในปี 2566 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มทักษะและค่านิยมของบุคลากร  
ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน สู่มาตรฐานระดับสากล 
 

 
 

1. พัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการ 
   เป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ ค่านิยมร่วม และทักษะในการจัดกระบวนการ 
   เรียนรู ้
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเน้นการมีส่วนร่วม 
     ทุกภาคส่วน 

 
 

                                ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 
2. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเป็นผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 อย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริมบุคลากร ให้มีศักยภาพ ค่านยิมร่วม และทักษะในการจัดกระบวนการ 
   เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   เน้นการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

 
 

 
 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน องค์กรให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 
2. เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเป็น   
   ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างทั่วถึง 
3. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีศักยภาพ ค่านิยมร่วม และทักษะในการจัดกระบวนการ 
   เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนาควบคุม ก ากับ ติดตาม ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผลเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 
 
 

  
       กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 

 
  

1. ระดับผลการประเมินการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่ง ตามมาตรฐานองค์กรและตามมาตรฐานสากล 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 

3. ผู้เรียนทุกคนทุกระดับมีความรู้ คุณลักษณะและสมรรถนะส าคัญตาม 
หลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 

4. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
สูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีศักยภาพ ทักษะและค่านิยมร่วม 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ 
ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
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ผลผลิต 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษา 
ทุกแห่งมีระบบควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษา 
ทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ  

 
 
 
 
 

       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 
      1.  ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
     2.  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
     3.  ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      4. เด็กพิการเรียนร่วมได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
      5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     6.  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 
         โดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด เขต 1 ซ่ึงมีสถานศึกษาในสังกัด 230 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัด
การศึกษา เพื่อให้ภารกิจดงักล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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กรอบงบประมาณรายจ่าย (งานประจ า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2566 
1. งบด าเนินงาน 

1.1 ค่าเช่าบ้าน 
1.2 ค่าควบคุมงานและค่าตรวจ
การจ้าง 
1.3 ค่าด าเนินงานส าหรับ
ส านักงานเขต 
1.4 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน 
1.5 ค่าเบี้ยประชม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
2,061,000 
245,000 

5,200,000 
668,000 

2,163,000 

 
2,061,000 
245,000 

5,200,000 
668,000 

2,163,000 

 
2,061,000 
245,000 

5,200,000 
668,000 

2,163,000 

 
2,061,000 
245,000 

5,200,000 
668,000 

2,163,000 

รวมงบด าเนินงาน 10,337,000 10,337,000 10,337,000 10,337,000 
2. งบบุคลากร 

2.1 ค่าตอบแทนการจ้าง 
 

55,676,000 
 

55,676,000 
 

55,676,000 
 

55,676,000 
รวมงบบุคลากร 55,676,000 55,676,000 55,676,000 55,676,000 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารประกอบ 
3.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ 
3.3 ค่าครุภัณฑ์ 

 
37,218,100 
15,532,400 
8,606,500 

 
37,218,100 
15,532,400 
8,606,500 

 
37,218,100 
15,532,400 
8,606,500 

 
37,218,100 
15,532,400 
8,606,500 

รวมงบลงทุน 61,357,000 61,357,000 61,357,000 61,357,000 
4. งบอุดหนุน 

-เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 5 รายการ  
ประกอบด้วย 
1) ค่าจัดการเรียนการสอน 
2) ค่าหนังสือเรียน 
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

 
43,326,000 
67,872,000 

 
43,326,000 
67,872,000 

 
43,326,000 
67,872,000 

 
43,326,000 
67,872,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 111,198,000 111,198,000 111,198,000 111,198,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 238,568,000 238,568,000 238,568,000 238,568,000 

 



44 
 

 

โครงการและงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566  (งบพัฒนา) 
 
ที่ 

กลยุทธ์/โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ท่ี  1 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานสู่ความ
เป็นเลิศ 

100,000 100,000 100,000 100,000 

2. โครงการพัฒนาการบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

100,000 100,000 100,000 100,000 

กลยุทธ์ท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รัก
ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม 

200,000 200,000 200,000 200,000 

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้
สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  

100,000 100,000 100,000 100,000 

6. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และการแนะแนวในสถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 

7. โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนประจ าปี 2563-2566 100,000 100,000 100,000 100,000 

8. โครงการเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

200,000 200,000 200,000 200,000 

9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย
โรงเรียนเป็นฐานผสานการนิเทศ มุ่งมั่นสายฝัน นักเรียน ป.3,
ป.6 และ ม.3 มีผลสัมฤทธิ์สู่“top Ten NT & O-NET 
ระดับประเทศ” 

300,000 300,000 300,000 300,000 

10
. 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 
ภาษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 

11
. 

โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 

กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

12
. 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
องค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร และมีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

  
200,000 

 

200,000 200,000 200,000 

13
. 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะและค่านิยมร่วมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 
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ท่ี 

กลยุทธ์/โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) 

2563 2564 2565 2566 

14. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 

15. 
 

พัฒนาองค์กรและคณะบุคคลเพื่อสร้างความ 
ตระหนัก จิตส านึก ความรับผิดชอบ และผล 
ประโยชน์ส่วนรวม 

100,000 100,000 100,000 100,000 

กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
16. โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ส านักงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 

17. โครงการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 

18. 
 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
โดยสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

150,000 150,000 150,000 150,000 

19. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ติดตามการบริหารงบประมาณ และประเมินผลการ
บริหารจัดการ 

80,000 80,000 80,000 80,000 

20. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 
21. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้

มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  
60,000 60,000 60,000 60,000 

22. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
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ส่วนที่ 4 
การก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล 

 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
มาตรา  9(3) และมาตรา 14 ก าหนดให้ต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดขึ้นรวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี  เพื่อเปิดเผย
และแสดงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ  สถานะทาง
การเงิน  บุคลากร  ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ตามมาตรา 16  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม 
มาตรา 13 
              ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับน โยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้
ส านักงบประมาณด าเนินการจั ดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจ
ใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 
 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ด าเนินการก ากับติดตาม
ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์  เพื่อน าไปสู่ การประกันคุณภาพขององค์กร   โดยด าเนินการก ากับ
ติดตาม  ในส่วนของภาวะผู้น าขององค์กรและผู้บริหารทุกระดับ  ดังนี้ 
 

1. ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมายรวมทั้ง 

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานขององค์กรไปยังบุคลากรในองค์กร 
  1.1 ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การ

ปฏิบัติในกา รประชุมผู้บริหารอย่างน้อย  ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย  หรือปรับแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงาน
ไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเ นินงานที่ ส าคัญตามภารกิจขององค์กร
อย่างครบถ้วน  รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์  อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  เพื่อทบทวนเป้าหมายหรือปรับ
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แผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป  พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการส่ือสาร
ภายในโดยใช้ส่ือต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

  2.1 ผู้บริหารควรมีระบบการส่ือสาร  2 ทาง  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

  2.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบ
อ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป  เพื่อเพิ่มความคล่องตัวพร้อมกับมีการก ากับ
และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คุ้มค่า และมีความ
เส่ียงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 

  2.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ต่อบุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการโครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) เปน็ต้น 
 

2. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถ 
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเต็มตามศักยภาพ 

  3.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน  โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงาน
ที่หน้างาน (on – the – job training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

  3.2 ผู้บริหารในระดับต่าง  ๆ ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้  เพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  อาทิ การประชุมแลกเปลี่ย น
เรียนรู ้การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เป็นต้น 
 

3. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  4.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงาน
ขององค์กร ให้ไปสู่ทิศทางที่ก า หนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารองค์กร  และบุคลากร โดยให้สอดคล้องทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  4.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

  4.3 ผู้บริหารมีการ จัดท ารายงานสรุปผลก ารท างานและรายงานการเงินของ
องค์กรเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
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  4.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียง  และการ
ตรวจสอบภายในขององค์กร  และรายงานการเงินขององค์กรเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตรวจสอบ เป็น
ประจ าทุกปี 

 
 กรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 
  การก ากับ  ติดตามและประเมินผลของ ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ในฐานะองค์กรทางการศึกษา ที่เป็นส่วนราชการ  ในระบบการก ากับ  
ติดตามและประเมินผล  มีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง ส าหรับกรอบการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลงาน/โครงการ และความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
มีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ  การประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณ  และการ
ตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย  นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ได้รับการประเมินผล
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  การประเมินผลการประกันคุณภาพโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



50 
 

 

 
 



51 
 

 
 



52 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



54 
 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566   ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายประเสริฐ วรสาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

2 นายสุชาต ิพุทธลา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

3 นายสุภชัย ปุริสาย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

4 นายบุญถิ่น มหาสาโร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

5 นายวัชรา รัฐถาวร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

6 นางเบญจพร สุทธิประภา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

7 นายสุรชาต ิแสนประดิษฐ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

8 นายทศพล ศีรษะภูม ิ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

9 นายสมัย สลักศิลป์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10 นายด าร ิจันทรวิภาค ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11 นายไกรศักดิ ์ภูศรี ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

12 นายอภินันท ์สวาสดิ์พงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

13 นายฉัตรชัย จัตุโพธิ ์ ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

14 นายทองใส วิทยา ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอ าเภอจตุรพักตรพิมาน  

15 นายอุบล สีสมยา ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอ าเภอธวัชบุรี 

16 นายวีระชัย ประมงมุข ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอ าเภอศรีสมเด็จ 

17 ร้อยตรีด ารงค ์อินอุ่นโชต ิ ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอ าเภอจังหาร 

18 นายนเรศร ์สังฆะพิลา ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอ าเภอเชียงขวัญ 

19 นายทรงศักดิ ์พนมเขต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน  

20 นายสัมฤทธิ ์สันเต ตัวแทนประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอ าเภอทุ่งเขาหลวง 

21 นายอุทัย ศรีขาวรส ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 

22 นายกระจ่าง ประทาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์  

23 นายนฤทธิ ์ภูเฉลิม ผู้อ านวยการโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 

24 นายไสว โยชพนัช ประธานเครือข่ายเมืองสาเกต 

25 นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น ประธานเครือข่ายเมืองพลาญชัย 

26 นายสมัย ไชยพิศ ประธานเครือข่ายเมืองโพธิ์ศรีสะอาด 

27 นายสุรเดช พลอาสา ประธานเครือข่ายเมืองสีแก้วปอภาร 

28 นายเวชสุวรรณ วรเชษฐ ์ ประธานเครือข่ายเมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม 

29 นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ ประธานเครือข่ายดงแดงน้ าใสป่าสังข์ 
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30 นายสุริยะ บุญสิลา ประธานเครือข่ายหนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย 

31 นายเสถียร สายลวดค า ประธานเครือข่ายปราสาทหิน 

32 นายบุญเกิด ตรีกุล ประธานเครือข่ายอุ่มเม้าไพศาล 

33 นายทว ีคิมหันตา ประธานเครือข่ายเมืองทุ่งเวฬุวัน 

34 นายบวร แสนหว้า ประธานเครือข่ายศรีสมเด็จเหนือ 

35 นายก าจร มีคุณ ประธานเครือข่ายม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น 

36 นายสลับ สุ่มมาตย์ ประธานเครือข่ายดินด าแสนชาติ 

37 นายถนัดวิทย์ ทองค า ประธานเครือข่ายพระธาตุเขืองเชียงขวัญ 

38 นายตวงสิทธิ ์ ศรีจ านงค ์ ประธานเครือข่ายเทอดไทย 

39 นายธนบด ีเมาะราษี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทย 

40 นายวัชระ ป้านภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะอึ 

41 นายไพบูลย์ อินทร์งาม นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 

42 นางขันธมาศ หลวงเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนนาค าเจริญวิทย์ 

43 นางจารุณ ีเสนารัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 

44 นางกันตา ปิติบุญญา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 

45 นางลัดดา อินทร์สา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 

46 นางลัดดาวัลย์ สืบจิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 

47 นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ ์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ 

48 นางอัญชล ีลี้รัตนศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 

49 นางเย็นใจ อินทร์งาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

50 นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูม ิ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

51 นางสาวสัมพันธ ์เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

52 นายเรืองศิลป์ เห็มชัย ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

53 นายประสบชัย ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

54 นางมณ ีผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

55 นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

56 นางยุภาพิน ทึนหาร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

57 นางวัชราภรณ ์อุ่นสมัย นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 

58 พ.จ.ต. พงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี 

59 นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

60 นางนัฐชรียา ผิวหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

61 สิบเอกหญิงปิยะนารถ ดิษฐาเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

62 นางจิดาภา จันทรางศุ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
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คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 

 
 

ที่ปรึกษา 

นายสุภาพ วงษามาตย ์ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
นายประเสริฐ วรสาร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 
คณะผู้จัดท าเอกสาร 
 

1. นายอภินันท์  สวาสดิ์พงษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางเย็นใจ  อินทร์งาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวทิพญา  ศุภฤกษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
4. นางนัฐชรียา  ผิวหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
5. ส.อ.หญิง ปิยะนารถ  ดิษฐาเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
6. นางจิดาภา  จันทรางศุ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


