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  ส่วนที่  1    
บทน ำ 

1.  ควำมเป็นมำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  ที่จัดตั้งขึ้น
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ   
ดูแล ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร   
   จำกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ในรำชกิจจำนุเบกษำ ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2561 โดยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ไว้ดังนี้ 

ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท ำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน

กำรศึกษำ 
11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
10) กลุ่มกฎหมำยและคดี 

ซึ่งแต่ละกลุ่มงำนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ข) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเก่ียวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิใช่งำน      

ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำร
ศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำม

นโยบำยและแผน 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำ     

ขั้นพ้ืนฐำน 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
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4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน

บริหำรสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำก

รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน  

กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตร

ประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดี  

ของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ

จรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ  
ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
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(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล
กำรศึกษำ 

(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน 
ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย 

และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี   

ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำน
กิจกำรนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง

ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
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     10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
          (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
          (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
          (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
          (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
          (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
          (ฉ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่. 
          (ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
          (ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          (ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และงำนคดีของรัฐ 
          (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย” 
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สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

1.1 สถำนที่ตั้ง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่13ถนนศูนย์รำชกำร   
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000  โทร. 0 - 4324 - 6663 -5              
โทรสำร 0 – 4323 – 6530  http://www.kkzone1.go.th/   

1.2 เขตพื้นที่บริกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริกำรในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
ประกอบด้วย 3  อ ำเภอ ได้แก่ 
 

 
อ ำเภอ 

 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

 
ต ำบล 

 
หมู่บ้ำน เทศบำล 

 

 
อบต. 

นคร เมือง ต ำบล 
เมืองขอนแก่น 953.400 18 267 1 2 11 5 
บ้ำนฝำง 334.000 7 74 - - 6 2 
พระยืน 172.000 5 46 - - 4 2 
รวม   1,459.400 30 387 1 2 21 9 

           1.3  แผนที่เขตพื้นที่บริกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
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2. ข้อมูลพื้นฐำน 

    2.1 ข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ก. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

ต ำแหน่ง 

กรอบที่  วิทยฐำนะ จ ำนวน 

ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

ไม่มีวิทย
ฐำนะ 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ
กำรพิเศษ 

เชี่ยวชำญ 
ต ำแหน่งที่
มีคนครอง 

ต ำแหน่ง
ว่ำง 

รวม 

1 ผอ.สถำนศึกษำ 154 0 3 121 0 124 35 159 

2 รอง ผอ.สถำนศึกษำ 12 0 1 6 0 7 6 13 

3 คร ู 1431 92 110 972 1 1175 30 1205 

4 ครูผู้ช่วย 0 102 0 0 0 102 0 102 

5 ครูอัตรำจ้ำง 0 53 0 0 0 53 0 53 

6 พนักงำนรำชกำร 0 44 0 0 0 44 9 53 

  รวม 1597 291 114 1099 1 1505 80 1585 

หมำยเหตุ ข้อมูลบุคลำกรทีป่ฏบิัติงำนจริง ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561  
      

 

 ข. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ข.(1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมมำตรำ 38ค(2) 

ล ำดับ
ที ่

ต ำแหน่ง 

กรอบที่  วิทยฐำนะ จ ำนวน 

ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

ไม่มีวิทย
ฐำนะ 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ
กำรพิเศษ 

เชี่ยวชำญ 
ต ำแหน่งที่มี
คนครอง 

ต ำแหน่ง
ว่ำง 

รวม 

1 ผอ.สพท. 1 0 0 1 0 1 0 1 

2 รอง ผอ.สพท. 9 0 1 4 0 5 4 9 

3 ศึกษำนิเทศก์ 22 0 1 15 1 17 0 17 

  รวม 32 0 2 20 1 23 4 27 

หมำยเหตุ  ข้อมูลบุคลำกรทีป่ฏิบัติงำนจริง ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 
     

 

     

 

       



 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. จ ำนวนนักเรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ล ำดับที่ ระดับ จ ำนวน(คน) หมำยเหตุ 

  ก่อนประถมศึกษำ               
1 อนุบำล 1       594         
2 อนุบำล 2       1948         
3 อนุบำล 3       2259         

  รวม       4801         
  ประถมศึกษำ               

1 ประถมศึกษำปีที่ 1     2753         
2 ประถมศึกษำปีที่ 2     2735         
3 ประถมศึกษำปีที่ 3     2830         
4 ประถมศึกษำปีที่ 4     2951         
5 ประถมศึกษำปีที่ 5     2962         
6 ประถมศึกษำปีที่ 6     3032         

  รวม       17263         
  มัธยมศึกษำตอนต้น               

1 มัธยมศึกษำปีที่ 1     884         
2 มัธยมศึกษำปีที่ 2     885         
3 มัธยมศึกษำปีที่ 3     826         

  รวม       2595         
  รวมทั้งสิ้น       24659         
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ข (๒) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ  38 ค (2) 
   

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง 

กรอบที่ จ ำนวน 

หมำยเหตุ ก.ค.ศ. ต ำแหน่งที่ ต ำแหน่ง 
รวม 

ก ำหนด มีคนครอง ว่ำง 

  ประเภททั่วไป           

1 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 5 3 2 5   

2 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 0 0 0 0   

3 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 0 0 0 0   

  รวม 5 3 2 5   

  ประเภทวิชำกำร           

1 นักจัดกำรงำนทั่วไป 6 6 0 6   

2 นักประชำสัมพันธ์ 1 1 0 1   

3 นักวิชำกำรเงินและบัญชี 9 5 4 9   

4 นักวิชำกำรพัสดุ 2 2 0 2   

5 นักทรัพยำกรบุคคล 10 10 0 10   

6 นิติกร 2 2 0 2   

7 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 7 7 0 7   

8 นักวิชำกำรศึกษำ 7 6 1 7   

9 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 3 0 3 3   

  รวม 47 39 8 47   

  ในสถำนศึกษำ           

1 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 1 0 1   

2 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 2 1 1 2   

  รวม 3 2 1 3   
หมำยเหตุ  ข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 
 

   ที ่ อัตรำก ำลังครู / ปี ขำด/โรง เกิน/โรง พอดี/โรง รวม หมำยเหตุ 

1 2558 23 84 55 162   

2 2559 43 53 66 162   

3 2560 72 24 63 159   

4 2561 83 24 48 158   

หมำยเหตุ : อัตรำก ำลังครูตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
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2.2 กำรให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง จ ำนวน 

เรื่องท่ีพิจำรณำ ครั้ง รำย 
1. กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 8 
2.กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูฯต ำแหน่งครูผู้ช่วย     
  2.1 ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันได้     
         - บรรจุใหม่ 1 4 
         - รับรำชกำรแล้ว(ย้ำยตำมผลกำรสอบ) 0 0 
  2.2 ครูผู้ช่วย กรณีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 0 0 
  2.3 ครูผู้ช่วย  (โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี 2560) 1 17 
  2.4 ครูผู้ช่วย  (นักศึกษำทุน สควค.) 0 0 
  2.5 ครูผู้ช่วย  (นักศึกษำทุน ด้ำนกำรำสอนภำษำต่ำงประเทศที่ 2) 0 0 
3. กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 0 0 
4. กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 0 0 
5. กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 1 1 
6. กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค(2)     
  6.1 ต ำแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 0 0 
         ระดับปฏิบัติกำร     
7. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ในสถำนศึกษำ)     
  7.1 ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน 2 77 
  7.2 ข้ำรำชกำรครูสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 1 23 
8. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)     
  8.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (1) (ศึกษำนิเทศก์) 1 1 
  8.2 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2) 2 3 
9. กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่ำนกำร
พัฒนำอย่ำงเข้ม เป็นต ำแหน่งครู 2 26 
10. กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 0 0 
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3. กำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2 

     กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและงำนทะเบียนประวัติ ผลกำรพิจำรณำ (ขั้น/คน) 

เรื่องท่ีพิจำรณำ 1.5 1 0.5 
รอ

เลื่อน 
ไม่ได้
เลื่อน 

รวม
ทั้งสิ้น 

3.1.1 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร             

           ทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (ต.ค.2560- มี.ค.2561)             

           -  กลุ่มท่ี 1 คศ. 3 ลงมำ 0 229 1,277 0 23 1,529 

           -  กลุม่ที่ 2 คศ. 4 - 5 0 0 2 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 0 229 1,279 0 23 1,531 

3.1.2 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร             

           ทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 (เม.ย.- ก.ย.2561)             

           -  กลุ่มท่ี 1 คศ. 3 ลงมำ 62 1,390 60 0 9 1,521 

           -  กลุ่มท่ี 2 คศ. 4 - 5   2 1 0 0 3 

รวมทั้งสิ้น 62 1,392 61 0 9 1,524 

       3.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2) 
    กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและงำนทะเบียนประวัติ ผลกำรพิจำรณำ (ขั้น/คน) 

เรื่องท่ีพิจำรณำ ระดับ ระดับ ระดับ ระดบั ไม่ได้ รวม 

  ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ เลื่อน ทั้งสิ้น 

3.2.1 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร             

           ทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2)              

           -  ครั้งที่ 1 (ต.ค.2560- มี.ค.2561) 21 17 6 0 0 44 

           -  ครัง้ที่ 2 (เม.ย.2561 - ก.ย.2561) 23 15 5 0 0 43 
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4. กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรเกษียณอำยุรำชกำร 
  

กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร เรื่องท่ีพิจำรณำ 
จ ำนวน 

ครั้ง รำย 
1. พิจำรณำเห็นชอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร 4 4 
กำรอุธรณ์ กำรร้องทุกข์บุคลำกรทำงกำรศึกษำ     
       - กำรด ำเนินกำรคดีปกครอง 0 0 
2. พิจำรณำเห็นชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเกษียณอำยุรำชกำร     
       2.1 เกษียณอำยุรำชกำร 1 150 

   5.  กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  
เรื่องท่ีพิจำรณำ 

จ ำนวน 
ครั้ง รำย 

1. กำรให้มีวิทยฐำนะและกำรเลื่อนวิทยฐำนะ     
  1.1  ครูช ำนำญกำร 21 21 
  1.2 ครูช ำนำญกำรพิเศษ 44 443 
  1.3 ครูเชี่ยวชำญ     
  1.4 รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 1 1 
  1.5 รองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ     
  1.6 ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 1 1 
  1.7 ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ     
  1.8 ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     
  1.9 ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ     
2. กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 3,055 
3. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร 2 15 
ให้ได้รับเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร     
ทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร(พ.ค.ก.)     
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จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมเกณฑ์กำรก ำหนดขนำดโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

โรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project รุ่นที่ 2 

ล ำดับที ่ ช่ือโรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ ผู้สนับสนุน 

1 บ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่ำหิน บึงเนียม เมืองขอนแก่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษำ
สมำคมพัฒนำประชำกรและ
ชุมชน 

 

 

 

 

 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน (โรงเรียน) 
ขนำดที่ 1  ตั้งแต่     1 – 120  คน 98 
ขนำดที่ 2  ตั้งแต่    121 – 200  คน 36 
ขนำดที่ 3  ตั้งแต่    201 – 300  คน 14 
ขนำดที่ 4  ตั้งแต่    301 – 499  คน 5 
ขนำดที่ 5  ตั้งแต่    500 – 1499  คน 2 
ขนำดที่ 6 ตั้งแต่    1500 – 2499  คน 0 
ขนำดที่ 7 ตั้งแต่    2500 คนข้ึนไป 2 
  รวม 156+1 สำขำ 

 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน (โรงเรียน) 
ขนำดเล็ก ตั้งแต่   1 -120 คน 98 

ขนำดกลำง ตั้งแต่   121 -600  คน   55 
ขนำดใหญ่ ตั้งแต่   601 - 1500  คน 2 

ขนำดใหญ่พิเศษ ตั้งแต ่  1501 คนข้ึนไป 2 
รวม 156+1 สำขำ 
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รำยช่ือโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ ระดับ 

1 อนุบำลขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ประถมศึกษำ 

2 สนำมบิน ในเมือง เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 

 

รำยช่ือโรงเรียนแม่เหล็ก 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ ระดับ 

1 บ้ำนดงกลำง บ้ำนโต้น พระยืน ประถมศึกษำ 

2 บ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่ำหิน บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 

 

รำยช่ือโรงเรียนประชำรัฐ 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ ระดับ 

1 บ้ำนค ำหญ้ำแดง โคกงำม บ้ำนฝำง ประถมศึกษำ 

2 บ้ำนหนองเซียงซุยโนนสะอำด ป่ำหวำยนั่ง บ้ำนฝำง ขยำยโอกำส 

3 ชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ บ้ำนโต้น พระยืน ประถมศึกษำ 

4 พระบุบ้ำนหันรำษฎร์ประสำท พระบุ พระยืน ขยำยโอกำส 

5 บ้ำนหินเหิบศิลำทิพย์ พระยืน พระยืน ขยำยโอกำส 

6 บ้ำนหนองไหลหนองบัวทอง โคกสี เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 

7 บ้ำนดอนช้ำง ดอนช้ำง เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 

8 บ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร่ ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 

9 บ้ำนโนนท่อนวิทยำ โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 

10 บ้ำนหินลำดวังตอ บ้ำนค้อ เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 

11 บ้ำนม่วง บ้ำนทุ่ม เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 

12 บ้ำนหว้ำเหล่ำโพนทอง บ้ำนหว้ำ เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 

13 บ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่ำหิน บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 

14 ไทยรัฐวิทยำ 84 ส ำรำญ เมืองขอนแก่น ขยำยโอกำส 
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โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

ล ำดับที ่ ช่ือโรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหต ุ

1 โคกงำมวิทยำคำร โคกงำม บ้ำนฝำง ขอนแก่น  

2 ห้วยหว้ำวิทยำคม โนนฆ้อง บ้ำนฝำง ขอนแก่น  

3 ชุมชนบ้ำนฝำง บ้ำนฝำง บ้ำนฝำง ขอนแก่น  

4 หนองชำดพิทยำคม บ้ำนเหล่ำ บ้ำนฝำง ขอนแก่น  

5 บ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว ป่ำมะนำว บ้ำนฝำง ขอนแก่น  

6 บ้ำนโสกแต ้ ป่ำหวำยนั่ง บ้ำนฝำง ขอนแก่น  

7 บ้ำนนำฝำยนำโพธิ์ หนองบัว บ้ำนฝำง ขอนแก่น  

8 บ้ำนขำมป้อมชำนบึงโพธิ์ทองฯ ขำมป้อม พระยืน ขอนแก่น  

9 ชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ บ้ำนโต้น พระยืน ขอนแก่น  

10 พระบุบ้ำนหันรำษฎร์ประสำท พระบ ุ พระยืน ขอนแก่น  

11 ชุมชนบ้ำนพระยืน พระยืน พระยืน ขอนแก่น  

12 บ้ำนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หนองแวง พระยืน ขอนแก่น  

13 บ้ำนโคกสีวิทยำเสริม โคกส ี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

14 บ้ำนดอนช้ำง (ศรีสุขวิทยำคำร) ดอนช้ำง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

15 บ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร ่ ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

16 บ้ำนแดงใหญ ่(รำษฎร์คุรุวิทยำคำร) แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

17 ชุมชนบ้ำนท่ำพระ ท่ำพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

18 บ้ำนโนนท่อนวิทยำ โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

19 อนุบำลขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

20 บ้ำนหินลำดวังตอ บ้ำนค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

21 บ้ำนทุ่ม (ทุ่มประชำนุเครำะห์) บ้ำนทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

22 บ้ำนค ำไฮหัวทุ่งประชำบ ำรุง เมืองเก่ำ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

23 บ้ำนหว้ำเหลำ่โพนทองประชำนุกลู บ้ำนหว้ำ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

24 บ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นวังหิน บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

25 บ้ำนพระคือหนองโพธิ์วิทยำ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

26 บ้ำนสะอำด เมืองเก่ำ เมอืงขอนแก่น ขอนแก่น  

27 บ้ำนหนองหิน ศิลำ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

28 บ้ำนโนนรังวิทยำคำร สำวะถ ี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

29 ไทยรัฐวิทยำ 84 (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) ส ำรำญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  

30 หนองตูมหนองงูเหลือม หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  
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รำยช่ือโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมำ  

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พย. 61 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

หมำยเหตุ 

1 บ้ำนป่ำเหลื่อม ดอนช้ำง เมืองขอนแก่น 18  

2 บ้ำนบึงฉิม บึงเนียม เมืองขอนแก่น 13  

3 บ้ำนโนนกู่ สำวะถี เมืองขอนแก่น 18  

4 บ้ำนไก่นำ ส ำรำญ เมืองขอนแก่น 10  

5 บ้ำนโนนแต้ ส ำรำญ เมืองขอนแก่น 6  

6 บ้ำนเหมือดแอ่ หนองตูม เมืองขอนแก่น 18  

7 เขื่อนกระพี้ศึกษำ บ้ำนเหล่ำ บ้ำนฝำง 18  

8 บ้ำนท่ำพระเนำว์ ท่ำพระ เมืองขอนแก่น 40  

9 บ้ำนหนองกุงน้อย บ้ำนค้อ เมืองขอนแก่น 20  

10 บ้ำนตอกแป้น ส ำรำญ เมืองขอนแก่น 36  

11 บ้ำนกุดนำงทุย บ้ำนทุ่ม เมืองขอนแก่น 24  

12 บ้ำนหนองคู บ้ำนหว้ำ เมืองขอนแก่น 39  

13 บ้ำนเหล่ำนำงำม บ้ำนหว้ำ เมืองขอนแก่น 25  

14 บ้ำนดงพอง ศิลำ เมืองขอนแก่น 36  

15 บ้ำนนำเพียง โนนท่อน เมืองขอนแก่น 29  

16 หินฮำวคุรุประชำสรรค์ โนนฆ้อง บ้ำนฝำง 34  

17 บ้ำนโจดใหญ่ บ้ำนโต้น พระยืน 24  

18 บ้ำนดงเก่ำ บ้ำนโต้น พระยืน 35  

19 บ้ำนแก่นประดู่ พระยืน พระยืน 27  

20 บ้ำนเลิง โคกสี เมืองขอนแก่น 53  

21 บ้ำนหนองเต่ำบึงเรือใหญ่ หนองตูม เมืองขอนแก่น 55  

22 บ้ำนหนองหัววัว หนองตูม เมืองขอนแก่น 42  

23 บ้ำนป่ำสังขห์นองฮี ดอนช้ำง เมืองขอนแก่น 47  

24 บ้ำนโนนตุ่นประชำบ ำรุง ดอนหัน เมืองขอนแก่น 48  

25 บ้ำนห้วยเตย ท่ำพระ เมืองขอนแก่น 47  
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รำยชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมำ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พย. 61 (ต่อ) 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

หมำยเหตุ 

26 บ้ำนหนองค้ำกลำงฮุง โนนท่อน เมืองขอนแก่น 52  

27 บ้ำนโนนเรือง บ้ำนค้อ เมืองขอนแก่น 42  

28 บ้ำนดอนช้ำง ดอนช้ำง เมืองขอนแก่น 57  

29 บ้ำนโคกสูงวิทยำคม บ้ำนหว้ำ เมืองขอนแก่น 47  

30 บ้ำนผือ (สวัสดิ์รำษฎร์วิทยำ) พระลับ เมืองขอนแก่น 51  

31 บ้ำนหนองบัวน้อย หนองตูม เมืองขอนแก่น 57  

32 บ้ำนศิลำ ศิลำ เมืองขอนแก่น 48  

33 บ้ำนดอนธำตุท่ำฉำงท่ำพระทรำย หนองตูม เมืองขอนแก่น 45  

34 โนนฆ้องวิทยำคำร โนนฆ้อง บ้ำนฝำง 51  

35 พงษ์ภิญโญ 2 บึงเนียม บ้ำนฝำง 43  

36 บ้ำนหินตั้งหนองอีเลิง โนนฆ้อง บ้ำนฝำง 54  

37 บ้ำนแก่นเทำ่ บ้ำนฝำง บ้ำนฝำง 46  

38 โคกใหญ่ประชำรัฐ บ้ำนฝำง บ้ำนฝำง 51  

39 หินกองวิทยำคำร ป่ำมะนำว บ้ำนฝำง 46  

40 บ้ำนโจดศรีวิชัย พระบุ พระยืน 52  

41 บ้ำนนำล้อม พระยืน พระยืน 49  

42 บ้ำนป่ำส่ำน พระยืน พระยืน 49  

43 บ้ำนวังโพน ป่ำมะนำว บ้ำนฝำง 42  

44 แก่นเท่ำพัฒนศึกษำ ป่ำมะนำว บ้ำนฝำง 57  

45 บ้ำนเลิงเปือย พระลับ เมืองขอนแก่น 59  

46 บ้ำนเหล่ำเกวียนหัก บ้ำนทุ่ม เมืองขอนแก่น 60  

47 บ้ำนเต่ำนอ ศิลำ เมืองขอนแก่น 0 ไปเรียนรวม 

48 บ้ำนห้วยชัน ศิลำ เมืองขอนแก่น 0 ไปเรียนรวม 

49 พงษ์ภิญโญ 2 สำขำหนองส ำโรง โนนฆ้อง บ้ำนฝำง 0 ไปเรียนรวม 
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รำยชื่อโรงเรียนที่เดินทำงไปเรียนรวม ข้อมูล ณ ภำคเรียนที่ 2/2561 

ที ่ โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน ลักษณะกำรรวม หมำยเหตุ 

1 บ้ำนโนนแต้ บ้ำนโคกสีโคกเปี้ย ทุกชั้นเรียน  

2 บ้ำนเหมือดแอ่คุรุรำษฎร์อิทิศ บ้ำนโคกท่ำ ทุกชั้นเรียน  

3 บ้ำนป่ำเหลื่อม บ้ำนป่ำสังข์หนองฮี ป.5-ป.6  

4 บ้ำนเต่ำนอ บ้ำนหนองหิน ทุกชั้นเรียน  

4 บ้ำนหนองกุงน้อย บ้ำนหินลำดวังตอ ป.5-ป.6  

6 บ้ำนนำเพียง บ้ำนโคกท่ำ ป.5-ป.6  

7 บ้ำนกุดนำงทุย บ้ำนหนองกุงคุรุประชำสรรค์ ป.4-ป.6  

8 บ้ำนโนนกู่ บ้ำนม่วงโป้ ป.4-ป.6  

9 บ้ำนดงพอง หนองเต่ำบึงเรือใหญ่ ป.4-ป.6  

10 บ้ำนบึงฉิม บ้ำนบึงเนียม ทุกชั้นเรียน  

11 โคกสูงวิทยำคม บ้ำนหว้ำเหล่ำโพนทอง ป.4-ป.6  

12 บ้ำนไก่นำ โคกนำงำมปลำเซียม ทุกชั้นเรียน  

13 หินฮำวคุรุประชำสรรค์ โนนฆ้องวิทยำคำร ทุกชั้นเรียน  

14 บ้ำนเขื่อนกระพี้ศึกษำ บ้ำนหนองชำดพิทยำคม ป.4-ป.6  

15 บ้ำนแก่นประดู่ บ้ำนป่ำหม้อหนองคู ป.4-ป6  

16 บ้ำนนำล้อม ชุมชนบ้ำนพระยืน ป.4-ป.6  

17 บ้ำนป่ำส่ำน บ้ำนบ่อแก ป.4-ป.6  

18 บ้ำนโจดใหญ่ บ้ำนดงกลำง ทุกชั้นเรียน  

19 บ้ำนดงเก่ำ บ้ำนดงกลำง ทุกชั้นเรียน  
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นโยบำยที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ  

1. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้ด ำเนินกำร

ยกร่ำงตำมแนวทำงที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปีต่อจำกนี้ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของชำติที่คนไทยทุกคนต้องกำรบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบำยแห่งชำติ      
และมำตรกำรเฉพำะซึ่งเป็นแนวทำง ทิศทำง และวิธีกำรที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด ำเนินกำรไปพร้อม
กันอย่ำงประสำนสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องกำร คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยื น     
ในทุกสำขำของก ำลังอ ำนำจแห่งชำติ อันได้แก่ กำรเมืองภำยในประเทศ กำรเมืองต่ำงประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยำ กำรทหำร วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
กำรพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำ         
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ควำมม่ันคง  
หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
ทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย      
มีกำรปกครองระบบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถำบันชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์    
มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่
กำรบริหำรประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถ
ผนึกกำลังเพ่ือพัฒนำประเทศชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่นประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำน      
และรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิต ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ำ มีที่อยู่อำศัยและควำมปลอดภัย    
ในชีวิตทรัพย์สิน มีกำรออมส ำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ มีที่อยู่อำศัยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ควำมม่ังคั่ง 
หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืนจนเข้ำสู่กลุ่ม

ประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จำกกำร
พัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน (Inclusive Growth) มีคุณภำพชีวิตตำม
มำตรฐำน ขององค์กำรสหประชำชำติ ไม่มีประชำชนที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศเพ่ือให้
สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก และมี
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยง
ในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่งกำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ 
นอกจำกนั้นยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ 
ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทนุทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

 



 

 
20 

ควำมย่ังยืน 
หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพ่ิมขึ้น

อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้  กำรรักษำและกำรฟ้ืนฟูฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับ และเยียวยำของระบบนิเวศน์ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น  คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มี
ควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน และให้
ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำในระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืนยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 6 ด้ำน ได้แก่   

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง   เพ่ือบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง 
ปลอดภัย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับควำมมั่นคงของ
มนุษย์ และทุกมิติ ทั้งมิติทำงด้ำนกำรทหำร กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยำ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำหำร น้ำ ไปจนถึงมิติทำงพลังงำน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ
(ทรัพยำกร) เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม      
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคง    
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต โดยใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำร ทั้งกับส่วนรำชกำร
ภำคเอกชนประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลก บนพ้ืนฐำนของ
หลักธรรมำภิบำล เพ่ือมุ่งที่จะเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอ่ืน ๆ ตลอดถึง    
กำรบริหำรประเทศของรัฐบำล ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยเหตุกำรณ์ส ำคัญ
ที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับภำยในประเทศ โดยมี
ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้  

(1) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
(2) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
(3) กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมท่ีกระทบต่อควำมม่ันคงของชำติ 
(4) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงองค์กรภำครัฐ

และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
(5) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่งคงแบบบูรณำกำร  

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพ            
ในหลำกหลำยมิติ ตั้งแต่กำรสร้ำงพ้ืนฐำนที่มั่นคงของประเทศ กำรพัฒนำที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ขยำยตัวของเศรษฐกิจ กำรกินดีอยู่ดีและรำยได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชำชน ควบคู่กับกำรขยำยโอกำสของประเทศไทย
ในเวทีโลก ตลอดจนกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศที่เพ่ิมขึ้นในเวทีสำกล โดยมีประเด็น
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

(1) มหำอ ำนำจทำงกำรเกษตร (เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภำพ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตร
อัจฉริยะ เกษตรแปรรูป) 

(2) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต (อุตสำหกรรมชีวภำพ อุตสำหกรรมและบริกำรแพทย์ครบ
วงจร อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ อุตสำหกรรมและบริกำรขนส่ง และโลจิสติกส์ 
อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ) 

(3) แม่เหล็กกำรท่องเที่ยวระดับโลก (ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภำค ) 
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(4) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เชื่อมโยง เชื่อมโลก (เชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมไร้รอยต่อ เพ่ิมพ้ืนที่และ
เมืองเศรษฐกิจ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษำและเสริมสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำค 
สร้ำงพลวัตทำงกฎหมำย 

(5) สร้ำงนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ (สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ สร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรเงิน สร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด สร้ำงโอกำสเข้ำถึงข้อมูล ปรับบทบำทและกลไกภำครัฐ 

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  เพ่ือคนไทยในอนำคต มีควำม
พร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอ ำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของช ำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ ๓ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอคนไทยในอนำคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมทั้งกำย      
ใจ สติปัญญำ สำมำรถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่กำรเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม     
นักคิด และผู้ประกอบกำรบนฐำนของกำรรู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ควำมรับผิดชอบ     
ต่อสังคม และมีสุขภำวะที่ดี โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

(1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture)   
(2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
(3) กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
(4) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำ (multiple intelligence)  
(5) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้ำน กำย ใจ สติปัญญำ และสังคม 
(6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
(7) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 

4) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำง   
ควำมเป็นธรรมในสังคมตั้งอยู่บนหลักกำรและพ้ืนฐำนส ำคัญคือกำรสร้ำงสังคมคุณภำพสังคมในทุกๆ ด้ำนไปพร้อมกัน    
โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ประกอบด้วย กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic 
Security) โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

(1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม  
(3) กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม  
(4) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยที่
ส ำคัญ คือ กำรบริโภคที่ยั่งยืนและกำรผลิตที่ยั่งยืน กำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญคือต้องเร่งวำงระบบกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ บริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพโดยกำรวำงระบบบริหำรจัดกำร
น้ ำอย่ำงบูรณำกำรให้มีประสิทธิภำพใน 25 ลุ่มน้ ำ ทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำน เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร รวมทั้งยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อ             
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติและปรับตัวไปสู่รูปแบบของกำรผลิตและกำรบริโภค       
ที่ปล่อยคำร์บอนต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น โดยพัฒนำกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยกำรจัดกำรขยะสำรพิษ  และของเสียอันตรำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

(1) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
(2) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
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(3) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
(4) พัฒนำพ้ืนทีเ่มือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  
(5) พัฒนำควำมม่ันคงทำงน้ ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือกำรปรับเปลี่ยน
ภำครัฐ ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประช ำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสม
กับบทบำทภำรกิจ และแยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ทำหน้ำที่กำกับ หรือให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำร
แข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง      กำรน ำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนำดใหญ่ และระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ     และ
ปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

(1) ภำครัฐที่ยึดประช ำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำรำ และให้บริกำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ช ำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำรพัฒนำ
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ เปิดกว้ำง ส่งเสริมให้ประช ำชนและทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 

(4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย ทันกำรเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
(5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่นและ

เป็นมืออำชีพในกำรพัฒนำประเทศ 
(6) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภำคส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต 
(7) ภำครัฐดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
(8) กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประช ำชนโดยเสมอภำคมีควำมเป็นกลำง 

น่ำเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติ อย่ำง
สมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย  เป็นสังคมคุณภำพ  
มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข และอยู่ร่วมกัน อย่ำงสมำนฉันท์  
      2) ยึด “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”  
   3) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี ส ำหรับคนไทย พัฒนำ
คนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ 
รวมถึ งกำรสร้ำงคนให้ ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม   

  วัตถุประสงค์ 
   1)  เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี มีจิต
สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำ
ตนเองได ้
   3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
   4) เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน        
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

5) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิง  
บูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 

6) เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ  
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับ  อนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และโลก 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหำในด้ำนคุณภำพคน 

ในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ ำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของแรงงำน
ไม่ตรงกับตลำดแรงงำน ในขณะที่คนไทยจ ำนวนไม่น้อยยังไม่สำมำรถคัดกรอง และเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้
อย่ำงเหมำะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่ำนิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในกำรด ำเนินชีวิตกำรพัฒนำในระยะต่อไปจึง
ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง มีสุขภำวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถำบันทำง
สังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย 

(1) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
อำทิ ส่งเสริมให้มี่กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมี
ระเบียบวินัย และจิตสำธำรณะ  

(2) พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ อำทิ ส่งเสริม
เด็กปฐมวัยให้มีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทำงสังคมที่เหมำะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษรกำรคิด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 

(3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ขนำดเล็กให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต  

 
เป้าหมายการพัฒนาที่1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม 

ตัวชี้วัด1.1 ประชำกรอำยุ13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด1.2 คดีอำญำมีสัดส่วนลดลง  

 
เป้าหมายการพัฒนาที่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน   

2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพ  
ตัวชี้วัด1 เด็กมีพัฒน่ำก่ำรสมวัยไม่น้อยกว ่ำร้อยะ85  

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
ตัวชี้วัด3 เด็กร้อยะ870 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 

    ตัวชี้วัด4 ผู้เรียนในระบบทวิภำคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ร้อยละ 30 ต่อปี 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีดคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและมีควำมสำมำรถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต่ ำกว่ำ 500    
ตัวชี้วัด3.2 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรอ่ำนหำควำมรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด3.3 กำรอ่ำนของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด 

แนวทำงกำรพัฒนำ  
 1. ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์   

- ส่งเสริมกำรเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นกำรฝึกเด็กให้รู้จักกำรพ่ึงพำตัวเอง ซื่อสัตย์มีวินัยมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ ำวัน และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้เด็กสำมำรถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในกำรด ำเนินชีวิต 

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำม   
มีวินัย จิตสำธำรณะ รวมทั้งเร่งสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในและโดยรอบสถำนศึกษำให้ปลอดจำกอบำยมุขอย่ำง
จริงจัง 
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2. พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม พัฒนำหลักสูตรกำร

สอนทีอิ่งผลงำนวิจัยทำงวิชำกำรและปรับปรุงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่เน้นกำรพัฒนำ
ทักษะส ำคัญด้ำนต่ำงๆ อำทิ ทักษะทำงสมอง ทักษะด้ำนควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำร
วำงแผนและกำรจัดระบบ ทักษะกำรรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับกำรยกระดับบุคลำกรในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
ให้มีควำมพร้อมทั้งทักษะ ควำมรู้ จริยธรรม และควำมเป็นมืออำชีพ สนับสนุนกำรผลิตสื่อสร้ำงสรรค์ท่ีมีรูปแบบ
หลำกหลำยทีให้ควำมรู้ในกำรเลี้ยงดู และพัฒนำเด็กปฐมวัย อำทิ ครอบครัวศึกษำ อนำมัยแม่และเด็ก วิธีกำร
พัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคม ผลักดันให้มีกฎหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำ
ทักษะ กำรเรียนรู้เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ กำรพัฒนำสุขภำพอนำมัยให้มีพัฒนำกำรท่ีสมวัย 
และกำรเตรียมทักษะกำรอยู่ในสังคมให้มีพัฒนำกำรอย่ำงรอบด้ำน 

- พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะ
กำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ปรับกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนำกำรของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนำทักษะพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ ด้ำนศิลปะ และด้ำนภำษำต่ำงประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะชีวิตและทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรอ่ำน กำรบ ำเพ็ญประโยชน์
ทำงสังคม กำรดูแลสุขภำพ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม กำรวำงแผนชีวิต สร้ำงแรงจูงใจให้เด็กเข้ำสู่กำรศึกษำใน
ระบบทวิภำคี และสหกิจศึกษำที่มุ่งกำรฝึกทักษะอำชีพให้พร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กท่ีมีขนำดและจ ำนวนผู้เรียนที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนให้มี

กำรจัดทรพัยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นของพื้นที่ และโครงสร้ำงประชำกรที่
สัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

- ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นผู้แนะน ำ และสำมำรถกระตุ้น
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครู ปรับระบบประเมินวิทยฐำนะทำงวิชำชีพ
ให้เชื่อมโยงกับพัฒนำกำรและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียน    
กำรสอนที่เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง 

- พัฒนำระบบประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่สำมำรถวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียน ทั้งด้ำนทักษะควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละระดับกำรศึกษำ 

- ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงที่มีศักยภำพ เข้ำร่วมระบบทวิภำคี หรือ 
สหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวำงแผน กำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน 

- ขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ ภำคเอกชน และผู้เชี่ยวชำญทั้งในและ
ต่ำงประเทศ พัฒนำสำขำวิชำที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสู่ควำมเป็นเลิศ กำรพัฒนำงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรม 
รวมทั้งขยำยกำรจัดท ำและกำดรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะให้มำกข้ึน 

- จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์ สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คน
ทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำรทำงภำษีจูงใจให้ภำคเอกชน
ผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 เป้ำหมำยที่ 2 เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ  

ตัวชี้วัด 2.1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำกับร้อยละ 90 โดยไม่มีควำม
แตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มนักเรียน/นักศึกษำที่ครอบครัวมีฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมและระหว่ำงพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด 2.2 สัดสว่นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น
และควำมแตกต่ำงของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่ำงพ้ืนที่ และภูมิภำคลดลง 
 แนวทำงกำรพัฒนำ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชน   ที่ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พ้ืนที่ และสภำพร่ำงกำยกำรดูแล
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นักเรียนยำกจนที่อำศัยในพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่กำรสร้ำงรำยได้ของครัวเรือน กำรสนับสนุนค่ำเดินทำงไป
ยังสถำนศึกษำ กำรปรับปรุงระบบคัดครองและกำร ให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน และกำรให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจำกโรงเรียนกลำงคัน 

3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579) 
  วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนดไว้ ดังนี้ 
  “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
  โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 4 ประกำร คือ  

1) เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
2) เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 
3) เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และ 

ร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ 

ภำยในประเทศลดลง 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

ได้วำงเป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำน คือเป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  

3Rs ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้ (Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetic)    
8Cs ได้แก่  
(1) ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ 
(2) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
(3) ทักษะด้ำนกำรเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ 
(4) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ 
(5) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
(6) ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(7) ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ 
(8) ควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

โดยมียุทธศำสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ดังนี้    
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
1) คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับกำรศึกษำ

และเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
3) คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
1) ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำร

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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2) สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศ
เฉพำะด้ำน 

3) กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกชว่งวยั และกำรสรำ้งสังคมแห่งกำรเรยีนรู ้มีเป้ำหมำยดังนี้ 
1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ

มำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
3) สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรอย่ำงมี

คุณภำพและมำตรฐำน 
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และประชำชน

สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
5) ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
6)  ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มำตรฐำนระดับสำกล 
7) ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยดังนี ้
1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
2) กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
3) ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือกำร

วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคณุภำพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม มีเป้ำหมำย ดังนี ้
1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
3) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
1) โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำท่ีมีควำมคล่องตัวชัดเจนและสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 
2) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำ 
3) ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชนชน

และพ้ืนที่ 
4) กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แตกต่ำงกัน

ของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
5) ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม สร้ำงขวัญ

ก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
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ปัจจัยและเงื่อนไขควำมส ำเร็จ 

 กำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแต่ละยุทธศำสตร์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติจะประสบผลส ำเร็จตำมท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนทั้งระดับนโยบำย
และระดับปฏิบัติกำร ทั้งในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค จังหวัด เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำต้องยึดถือ  
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และมีกำรทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ำหมำยควำมส ำเร็จให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำสังคมในกำร
สนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำในลักษณะต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง มุ่งเน้นที่กำรจัดระบบกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่นเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในทุกระดับ 
 2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ         
ทุกหน่วยงำนทุกระดับ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ มีคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลแต่ละยุทธศำสตร์ให้เกิดกำรน ำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
 3. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ จำกกำรเป็นผู้จัดกำรศึกษำโดยรัฐมำเป็นกำร
จัดกำรศึกษำโดยทุกภำคส่วนของสังคม ที่มุ่งกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
 4. กำรจัดให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นเสมือนแผนงบประมำณด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ ระบบ
กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีให้มีกำรยึดแผนงำน โครงกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์
และแนวทำงกำรพัฒนำของแผนฯ เป็นหลักในกำรพิจำรณำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำเป็นไปใน
ทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และกำรพัฒนำก ำลังคนตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และประเทศ เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำบรรลุตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่ก ำหนด 
 5. กำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดประสิทธิภำพ โดยปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ให้มีควำมชัดเจนในด้ำนบทบำท หน้ำที่และกำรกระจำยอ ำนำจและกำรตัดสินใจจำกส่วนกลบำงสู่ระดับภูมิภำค 
และสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริหำดรงำนบุคคลในแต่ละระดับ ให้ส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน
อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม 
 6. กำรสร้ำงระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีบูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
และกำรประเมินคุณภำพภำยนอกผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรำยงำนต่อสำธำรณะชน จะเป็นกลไก
ในกำรสร้ำงกำรรับรู้ของผู้จัดกำรศึกษำและผู้เรียน เพ่ือกำรปรับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร และควำม
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่ำนระบบกำรก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล 
 7. กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำ เพื่อให้รัฐสำมำรถใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน 
ในกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยรัฐบำล 
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4. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) โดยได้น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์มำใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน เพ่ือสร้ำง
ผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน ได้อย่ำงมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในช่วงของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

   “มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภำพชีวิตที่ดี  มีควำมสุขในสังคม”  
 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล 

    2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียม 
    3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำฯ (Extreme Goals) 

1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 
    2. ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
    3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
    4. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีมีส่วนร่วมจำก
ทุกภำคส่วน 

ตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก   
    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำ  

2. ร้อยละที่ เ พ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำ 
  ขั้นพ้ืนฐำนจำกกำรทดสอบระดับชำติ   

3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้ เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  

     5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ  
6. ร้อยละควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงผู้ประกอบกำรที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ

และระดับอุดมศึกษำที่ท ำงำนให้  
7. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำได้งำนท ำหรือประกอบ

อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  
8. ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับกำรเผยแพร่/ตีพิมพ์  
9. ร้อยละขององค์ควำมรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น  
10. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยอำยุ 15 – 59 ปี  
11. ร้อยละของก ำลังแรงงำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป  
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุ 15–17 ปี  

    13. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
    14. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด /พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ  
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ยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล    
2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ    

กำรพัฒนำประเทศ    
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  

     6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
5. ร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
      Smart Student  นักเรียน 
      Smart Teacher  คร ู  
      Smart Principal  ผู้บริหำร 
ควำมจ ำเป็นและท้ำทำย   Smart School   โรงเรียน 
      Smart Area  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      Smart Obec  ส ำนักงำนส่วนกลำง 
Smart Student 

1. Well Being Person    = สุขภำวะท่ีเหมำะสมตำมวัย 
2. Learning Person       = บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
3. Initiative And Innovative   = ผู้คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
4. Good Citizen And Global Citizen  = ควำมเป็นพลเมือง และพลโลกที่ดี 
5. 21St Century Skill (3Rs 8Cs)  = มีควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน 

          ในศตวรรษที่ 21 
6. Self-Reliance    = ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง 

Smart Teacher 
1. Learning Teacher   = ครูผู้เรียนรู ้
2. Engaged Teacher   = จิตวิญญำณควำมเป็นครู 
3. Innovative Teacher   = ครูผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
4. IT & Digital Skills   = ครูผู้ใช้เทคโนโลยี 
5. Collaborative Teacher and  

Learning Skills   = ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6. Academic & Instructional Skills = ทักษะทำงวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอน 

Smart Principal 
1. Strategic Thinking & Innovation = กำรคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
2. Personal Excellence   = ควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล 
3. Academic & Instructional Leadership = ภำวะผูน้ ำทำงวิชำกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 4. Accountability    = ส ำนึกควำมรับผิดชอบ 
 5. Collaborative Management  = กำรบริหำรแบบร่วมมือ 
 



 

 
31 

Smart School 
 1. Good Governance School = โรงเรียนบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
 2. Innovative School  = โรงเรียนนวัตกรรมรูปแบบใหม่ 

                   1)  ICT for Management กำรบริหำรจัดกำร 
                                                           โดยใช้  ระบบ ICT  
                                                       2) Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง 
                   3) Digital Classroom ห้องเรียนดิจิตอล 
                   4) Media intelligent Instruction สื่อกำรเรียน 
                                                          กำรสอนที่ทันสมัย 

3. Social & Emotional Learning Environment School  
    = โรงเรียนที่จัดสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ด้ำนสังคมและอำรมณ์ 
Friendly, Safety & healthy environment School 

4. Community Engagement School = โรงเรียนชุมชนร่วมพัฒนำ 
5. Autonomous School         = โรงเรียนนิติบุคคลสมบูรณ์แบบ 

Smart Area 
 1. Good Governance Area = กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
 2. Integrated Change Management = กำรบริหำรเชิงบูรณำกำร 
 3. Innovative Area  = ส ำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
          1) Automatic Office รวดเร็ว ครบวงจร 
          2) ICT for Management กำรบริหำรจัดกำรโดย 
                                                                     ใช้ระบบ ICT  
          3) Virtual Area ส ำนักงำนเสมือนจริง ท ำงำนได้ทุกที่  
                                                                     ทุกเวลำ 
 4. R & D Area    = ใช้กำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ 
 5. Monitoring and Evaluation = กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 

Smart OBEC 
1. Good Governance and Integrated Management กำรบริหำรเชิงบูรณำกำร 
2. Information System & Data analysis กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
3. Smart and Decentralize policy นโยบำยกำรบริหำรและกำรกระจำยอ ำนำจที่ชัดเจน 
4. Monitoring Evaluation and Reporting กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล  

และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 
5. Change Management ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวขององค์กร 
6. R & D ใช้กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ 
7. Smart Office ส ำนักงำนอัจฉริยะ 
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6. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ยุคของกำรเปลี่ยนแปลง กำรจัดกำรศึกษำของประเทศที่จะ
พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำยรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรให้มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำสุข
ภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะรับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำ
ศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชำติและพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21       
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและพลโลกที่มีทักษะสู่กำรเป็นคนไทย กำรคิดขั้นสูงเป็นนวัตกรรม นักคิดผู้ประกอบกำร เกษตร
ยุคใหม่โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง โดยได้ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์
และแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้
ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
 4. สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม 
 5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 
 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีคำมรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองและปรับตัวต่อกำร
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสในพ้ืนที่และกลุ่มที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพพร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจติวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นย ำทำงวิชำกำรและมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมและทักษะในกำรใช้เทคโนโลย ี
 4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรม มีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 
มีส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ 
 5. สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อกำรเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 
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 6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นนวัตกรรมยุคใหม่ และใช้ข้อมูล
สำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนอย่ำงมีคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล        
อย่ำงเป็นระบบ 
 7. ส ำนักงำนส่วนกลำงปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำนโดยกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำให้สถำนศึกษำบริหำรเชิงบูรณำกำร มีระบบขข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผล และรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ      
ก) นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. นโยบายที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. นโยบายที ่2 พฒันาคุณภาพผู้เรียน 

3. นโยบายที ่3  พฒันาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. นโยบายที ่4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

                    เหล่ือมล า้ทางการศึกษา 
5. นโยบายที ่5  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ข) กลยุทธ์เชิงนโยบำย 
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพำะ ได้รับกำร 

บริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้ำงคุณภำพประชำกรวัยเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ี 

ห่ำงไกลสูงในถิ่นทุรกันดำร อำทิ พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เพ่ือสร้ำงควำมมั่งคงของประเทศ 
ในระยะยำว 

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวดั 
1. พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

   (1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
   (2) ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรบูรณำกำรหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภำษำของท้องถิ่น 
   (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ที่มีคุณภำพ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และ 
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 

ตัวช้ีวัด 
   (1) จ ำนวนผู้เรียนบ้ำนไกลได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำจำกกำรได้เข้ำพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน 
หรือกำรสนับสนุนกำรเดินทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียนอย่ำงปลอดภัย 
   (2) จ ำนวนโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรพัฒนำ
ทักษะชีวิต และกำรพัฒนำสภำพหอพักนอนให้มีคุณภำพท่ีดี อย่ำงเหมำะสม  
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   (3) จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทั้งด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต และ 
ทักษะอำชีพ ที่เหมำะสมกับบริบท 
   (4) จ ำนวนผู้บริหำร ครู ในสถำนศึกษำ/ห้องเรียนสำขำ และท่ีดูแลหอพักนอน ที่มี 
นักเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรพัฒนำและสวัสดิกำร       
ที่เหมำะสมกับบริบท 
   (5) จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มชำติพนัธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล 
ทุรกันดำร ได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตส ำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
   (6) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภำพ 
   (7) ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ 

   1. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชำติ และกำรพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
   2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม  
   3. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพในแต่ละช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพมีทักษะ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 มีนิสัย 
รักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรและควำมถนัด 
   4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้ำนที่มี 
พัฒนำกำรปกติและด้ำนที่มีควำมบกพร่องหรือควำมแตกต่ำงทำงกำรเรียนรู้ หรือควำมสำมำรถพิเศษ ตำมที่ระบุไว้ใน
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนควำมต้องกำร
จ ำเป็นเฉพำะของผู้เรียน 
   5. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services)  หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือกำรอำชีพหรือ
กำรด ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
   6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน และสำมำรถ 
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนำคตที่ซับซ้อนและกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ สำมำรถป้องกันตนเองจำก
ปัญหำยำเสพติดได ้

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวดั 
1. ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน 

เป็นรำยบุคคล มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ (Career 
Education) 
ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง     
รักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
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เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำม
ควำมต้องกำร และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 

(2) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง ม่ีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น  
พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นกำร
ปกครอง ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(3) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

(4) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง 
รัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศ  ด้ำน
วิชำกำร น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

(1)  ด้ำนผู้เรียน 
                      1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม 
และสติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น 
    2) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย  
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน 
    3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
    4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์ 
    5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy) 
    6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
    7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Literacy)  
    8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และสื่อสำรภำษำท่ี 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่
    11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
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    12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำน 
ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
    13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำม          
แนวทำงกำรประเมิน PISA 

(2)  ด้ำนสถำนศึกษำ 
    1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
    2) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ 
    3) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(IS: Independent Study) 
    4) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข 
ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 

กำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัด 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้ำง

เสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำร 
ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 

(3) ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลก เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน   
(Global Goals for Sustainable Development)  

6. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ของแต่ละระดับ 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ ทักษะ 
กำรด ำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ 

(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
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7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge-
Based Society) เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform 

(3) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital Platform 

นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  เป้าประสงค์ 
 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ  
เป็นมืออำชีพ และมีทักษะวิชำชีพขั้นสูง 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครู 

ให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด 
  (1) สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20 ปี  

(2) สถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับ 
บริบทของพ้ืนที ่

(3) สถำนศึกษำทุกแห่งมีจ ำนวนครูอย่ำงเหมำะสม และพอเพียงต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
  2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

(1) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนครบตำม 
ควำมจ ำเป็น ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  (2)ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำร  
เรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

3. น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
ทุกประเภทท้ังระบบ 
ตัวช้ีวัด 

(1) สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งระบบ 

(2) ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดท่ีพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ในสำขำที่ขำดแคลน  

นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ  

เป้าประสงค์ 

 สร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน และลด
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรศึกษำ 
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 ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ  

(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน 
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนว 

ที่มีประสิทธิภำพ  
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผน 

จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่ 
เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน  มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน  
ตัวช้ีวัด 
  (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำมีกรอบมำตรฐำนสถำนศึกษำ 

(2) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด 

  3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
ตัวช้ีวัด 

(1) มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
(2) ส ำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษมียุทธศำสตร์ แผนกำรด ำเนินงำน และแผนปฏิบัติกำร 

ที่ตอบสนองส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและ
ประเภทของควำมพิกำร 

(3) ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสำมำรถกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม 
4. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ  

ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรงอย่ำง

เหมำะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและ

เพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
(3) จ ำนวนโครงกำร/ กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology  มำใช ้
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด 

(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่สำมำรถเชื่อมต่อกับโครงข่ำย 
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย 

(2) สถำนศึกษำมี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
และเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
  เป้าประสงค์ 
 สถำนศึกษำ และหน่วยงำนระดับภูมิภำคมีควำมอิสระในกำรจัดกำรศึกษำ เ พ่ือพัฒนำผู้ เรียน 
ให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
ตัวช้ีวัด 

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ส่วนรำชกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรก ำหนด  

(2) ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนส ำนักงำน 
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 

(3) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงำนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

  2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของสถำนศึกษำหน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
  3. ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน        
ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
      (1) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้เกิดคุณภำพ 

(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกระจำยอ ำนำจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้เกิดคุณภำพ 
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ และมำตรฐำน (มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน/ปฐมวัย/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และพัฒนำสู่ระดับสำกล 
(5) จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

  4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม  เพียงพอ 
ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง 
อย่ำงเหมำะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 
และเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

(3) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
ทำงกำรศึกษำ 
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  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้ในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำงๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นมำวิเครำะห์
เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และ
สำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
ตัวช้ีวัด 

(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำงๆ น ำไปสู่กำร 
วิเครำะห์เพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด จุดเน้นตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

************ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   เป็นองค์กำรชั้นน ำในกำรบริหำรจัดกำร     

ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดั่งวิสัยทัศน์“คุณภำพคู่คุณธรรม  เป็นองค์กรชั้นน ำในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน”  
และมีกำรวำงแผนและจัดระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  กำรติดตำม
ประเมินผลและรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เริ่มจำกกำร   

1. วำงแผน(Planning)  ในกำรติดตำมโครงกำร/กิจกรรม ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด นโยบำย จุดเน้นตำม   
ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี ประสำนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงกำร ออกแบบ สร้ำงเครื่องมือ และคู่มือ  
กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/โครงกำรในกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน ก ำหนดปฏิทินในกำรรำยงำนเป็นรำย
ไตรมำส รำยงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-MES 
          2. ปฏิบัติงำน(Implementation)  ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงกำร แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/
โครงกำร  ตำมแบบติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแบบรำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี   
         3. ตรวจสอบควบคุม(Control)  ตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงกำร/
กิจกรรม 
        4. ประเมินผล(Evaluation)  วิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนรอบปีที่ผ่ำนมำ  

      5. รำยงำนผล(Report) ด ำเนินงำนตำมประเด็นรำยงำนผล   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม 
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี   ตำมยุทธศำสตร์   ตัวชี้วัด   นโยบำย จุดเน้นตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี ตำม
ระยะเวลำกำรรำยงำน ก ำหนดกำรรำยงำนเป็นรำยไตรมำส  ควำมก้ำวหน้ำเป็นรำยไตรมำส ผลกำรด ำเนินงำน 
เป็นรำยไตรมำส ผลกำรด ำเนินงำนรวมสรุปทั้งปี กำรน ำไปใช้ เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ประกอบกำรตัดสินใจพัฒนำกำรศึกษำ วำงแผนกำรท ำงำนปีถัดไป สะท้อนผล 
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้น ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ โดยมีกระบวนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน ของรอบปีที่ผ่ำนมำ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประกอบด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 
ศึกษำนิเทศก์ เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรน ำยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด นโยบำย โครงกำร/กิจกรรม น ำผลกำร
ด ำเนินงำน มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ว่ำได้อะไรจำกกำรด ำเนินกำร แล้วควรต่อยอดในปีต่อไปหรือไม่  วิเครำะห์ 
สังเครำะห์แล้ว โครงกำรนั้นดีต่อคุณภำพผู้เรียนก็น ำมำพัฒนำเพื่อต่อยอดในปีต่อไป ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม  ตำม
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  เพ่ือสนองนโยบำย ยุทธศำสตร์  ตัวชี้วดั 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1   จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง    
1. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

1. กิจกรรมอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 45 โรงเรียนๆ ละ 8 คน 
จ ำนวน 352 คน 

 2. กิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 45 โรงเรียนๆละ 5 คน จ ำนวน  
220  คน 

 3. กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของโรงเรียน จ ำนวน 45 โรงเรียน 
         4. กำรฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด (โรงเรียนขยำยโอกำส/มัธยมศึกษำปีที่ 1-3) 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เริ่มจำกกำรขออนุมัติโครงกำร , แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ,ประชุมคณะกรรมกำรฯ/วิทยำกรภำยในสังกัด และเชิญวิทยำกรให้ควำมรู้ด้ำนป้องกัน 
รักษำ โทษภัยจำกยำเสพติด จำกส ำนักงำน ปปส.ภำค 4 , ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด,    
สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ,โรงพยำบำลธัญญรักษ์ขอนแก่น,จัดเตรียมสถำนที่ค่ำยอบรม ณ ค่ำยลูกเสือแก่นนคร     
ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ระหว่ำงวันที่ 7-9 มิถุนำยน 2561  นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 352 คน ครู/ผู้ก ำกับ
ลูกเสือโรงเรียนขยำยโอกำสฯ จ ำนวน 45 คน ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดระดับชั้น ม.ต้น  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และมีภูมิคุ้มกันต้ำนภัยยำเสพติด โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และจัดตั้ง
กองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในโรงเรียนขยำยโอกำสฯ ทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 กอง จัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โรงเรียนๆละ 1 กอง  นักเรียนระดับ ม.ต้น เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 2,593 
คน   กำรก ำกับติดตำมกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดระดับเขตพ้ืนที่ ก ำกับให้โรงเรียน
ขยำยโอกำสฯ ทุกแห่ง จัดให้มีโครงกำร/กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดโดยกำรส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
โดยใช้กระบวนกำรทำงลูกเสือ/กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด เช่น โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ,ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ,สภำนักเรียน , นักเรียนแกนน ำ โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย    

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีกำรด ำเนินโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว  
ปลอดอบำยมุข ซึ่งทุกโรงเรียนด ำเนินกิจกรรมจึงมีระบบคัดกรองนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด จึงไม่มี
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กำรบูรณำกำรมีส่วนร่วมจำกพ่อ – แม่ ผู้ปกครอง ในระบบกำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือเด็ก  
และเยำวชน ที่มีปัญหำยำเสพติด โรงเรียนมีกำรประชุมผู้ปกครอง/เชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกับทำงโรงเรียน   
ท ำให้มีกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของพฤติกรรมนักเรียนจำกผู้ปกครองสู่ครูประจ ำชั้น ท ำให้โรงเรียนรับทรำบ
ปัญหำและพฤติกรรมของนักเรียนที่อำจมีควำมเสี่ยงเพ่ือให้ใช้ระบบดูแล ติดตำมให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ
หลีกเลี่ยงเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนมีครูต ำรวจ D.A.R.E. ท ำให้สอนใน
โรงเรียนเพ่ือให้ควำมรู้และอันตรำย จำกสิ่งเสพติด และได้ด ำเนินกำรคัดกรองเฝ้ำระวัง ติดตำมช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มปกติ เสี่ยง เสพ ค้ำโดยแยกกลุ่ม ตำมระดับชั้น (ป.1–ป.6, ม.1-ม.3) ดังนี้ 
กระบวนกำรและวิธีกำรคัดกรองนักเรียน   

             1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ก ำหนดนโยบำยกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

             2. ประสำนโรงเรียนให้จัดท ำโครงกำรและกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

             3. ประสำนโรงเรียนให้ให้คัดกรองเด็กทุกกลุ่มให้รำยงำนผลภำยในเดือนมิถุนำยน 
             4.  แจ้งโรงเรียนจดักิจกรรมเยี่ยมบ้ำนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
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โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติด ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย  

             1. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ     
         2. กิจกรรมอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
         3. กิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
         4. กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของโรงเรียน  
         5. กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนยำเสพติด /สถำนศึกษำสีขำวของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กำรบูรณำกำรมีส่วนร่วมจำกพ่อ-แม่ ผู้ปกครองในระบบกำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำ    
ยำเสพติด 

               1. ประชุมผู้ปกครอง 
               2. เยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

 หน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
               1. เป็นคณะกรรมกำรในเครือข่ำย 
               2. กำรออกตรวจควำมประพฤตินักเรียนตำมสถำนที่ท่ีเป็นจุดเสี่ยง 

ผลงำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โครงกำรเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ ำปี  2560 
รูปแบบ/กระบวนกำรจัดกิจกรรม 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ด ำเนินโครงกำรเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น เพ่ือให้
เป็นกิจกรรมกำรที่สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยพัฒนำจัดระบบดูแลนักเรียนให้เข้มแข็งและช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหำกำรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ลดอัตรำออกกลำงคันและแก้ปัญหำยำเสพติด อบำยมุขทุกประเภท  
ให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีที่เหมำะสมกับศักยภำพของ
โรงเรียน   
วิธีด ำเนินกำร   
  โรงเรียนประเมินตนเอง และส่งผลงำน/กำรด ำเนินกิจกรรมโรงเรียนด ำเนินกำรประสบผลส ำเร็จ     
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ลดอัตรำออกกลำงคันและแก้ปัญหำยำเสพติด อบำยมุขทุกประเภท  ให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่ ตั้งคณะกรรมกำรประเมินเชิงประจักษ์ และคัดเลือกโรงเรียนที่ด ำเนินกำรและมีผลงำนระดับดีเด่น เพ่ือ
มอบโล่และเกียรติบัตรในระดับเขตพ้ืนที่ 
ผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำง 
  โรงเรียนที่ได้รับโล่รำงวัลระดับดีเด่น ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งผลงำนของรับกำรประเมิน
ระดับประเทศ และได้รับรำงวัลดีเด่นระดับทองจ ำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนม่วง  โรงเรียนชุมชนบ้ำน     
ท่ำพระ และโรงเรียนบ้ำนกระเดื่อง ซึ่งโรงเรียนจะขอรับกำรประเมินระดับเพชรต่อไป 
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2. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม   
 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้จัดท ำ  
1. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม โครงกำรสร้ำงคนดีให้บ้ำนเมือง  โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียน

คุณธรรม โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมให้ผู้บริหำร 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโครงงำนพัฒนำจริยคุณ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมค่ำยเยำวชนคนคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ ติดตำม โรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว  

ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน  156 โรงเรียน   เข้ำร่วมโครงกำร  ผู้บริหำร  ครู  และนักเรียน ทุกคนมีควำม
ตระหนัก เข้ำใจ และคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดีและร่วมกันสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยกำรร่วมมือจำกหน่ำย
งำนและองค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรม อย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อเนื่องและยั่งยืน  

2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วยกระบวนกำรลูกเสือ ประกอบด้วย โรงเรียน 
ต้นแบบลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชน 
          3. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำร
โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมกำรสร้ำงพลังเครือข่ำย ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี   กิจกรรมสื่อ
ภำพยนตร์สั้นกำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต   กิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมกำร
จัดค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” 

4. โครงกำรสภำนักเรียน กิจกรรมประกวดสภำนักเรียนในงำนศิลปหัตถกรรม กำรคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภำนักเรียน   

5. โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
1. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดำห์/วันธรรมะสวนะ 

                       2. กิจกรรมน ำนักเรียนเข้ำวัดในวันส ำคัญ 
                           3. ค่ำยคุณธรรม 
                               4. กิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมหน้ำเสำธง 
                               5. ร้อง/ร ำ เพลงค่ำนิยม 
                               6. กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกำชำด 
                               7. กิจกรรมจิตอำสำ 
          6.  กิจกรรมกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
                              1.กจิกรรมลูกเสือ-ยุวกำชำด 
                              2.อบรมคุณธรรมจริยธรรมหน้ำเสำธง 
                             3. อบรมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน 
                             4. กจิกรรมจิตอำสำ 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ส่งเสริม/สนับสนุนให้โรงเรียนคุณธรรม  
ในสังกัดทุกโรงเรียน ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกำชำด กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้ำ
เสำธงและในวันธรรมะสวนะ กิจกรรมอบรมคุณธรรมหน้ำเสำธงและในห้องเรียน และนักเรียนทุกคนได้รับกำร
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ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมหลัก 12ประกำร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดครบ 100%  และมีสถำนศึกษำท่ีเป็นแบบอย่ำงจ ำนวน 61 โรงเรียน  
 

3. โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  สถำนศึกษำ น ำ “ศำสตร์ 

พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ทุกโรงเรียน และจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือบ่มเพำะผู้เรียนให้มี
อุปนิสัย “อยู่อย่ำงพอเพียง” จ ำนวน 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ100  ในกำรกำรน ำศำสตร์พระรำชำมำใช้ใน
และจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือบ่มเพำะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย “อยู่อย่ำงพอเพียง”รำยสถำนศึกษำ มีสถำนศึกษำ  
ผ่ำนกำรประเมินและประกำศเป็นสถำนศึกษำพอเพียงทั้งหมด  จ ำนวน 127 โรงเรียน  จำกโรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับ
ประเมิน 148 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.81  สถำนศึกษำเข้ำรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง ในปี         
พ.ศ. 2560  จ ำนวน 5 แห่ง  และผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง จ ำนวน  5 โรงเรียน  (ประกำศเป็น
สถำนศึกษำพอเพียงแล้ว)  มีสถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 1 โรงเรียน   ได้แก่ โรงเรียนสนำมบิน   
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร 
                    แข่งขัน  
1. โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
กิจกรรมที่ 1 “กำรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม”         
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 22 – 23 กันยำยน 2561 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภำ ภักดิ์โพธิ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 กลุ่มเป้ำหมำย คือ ครูปฐมวัย ทุกคนในสังกัดจ ำนวนทั้งสิ้น 241 คน 
(รวมทั้งครูพ่ีเลี้ยง ครูอัตรำจ้ำงและครูจ้ำงสอนทุกคน) 
ผลกำรด ำเนินกิจกรรม   
  เชิงปริมำณ 

1. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  จ ำนวน 82 โรงเรียน จ ำนวน 161 คนมีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ สำระและ
แนวคิดหลักกำรของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกหลักสูตรฉบับเดิมและ
เข้ำใจวิธีกำรในกำรบูรณำกำรแนวคิด หลักกำร สำระและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยตำมอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำตนเองลงในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และ
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ ได้ 
          2. ครูปฐมวัยและครูพ่ีเลี้ยง  จ ำนวน 51 โรงเรียน จ ำนวน 60 คน มีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ สำระและ
แนวคิดหลักกำรของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกหลักสูตรฉบับเดิมและ
เข้ำใจวิธีกำรในกำรบูรณำกำรแนวคิด หลักกำร สำระและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับกำร
พัฒนำจำกกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมด้วยนวัตกรรกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี ตลอดจนอัตลักษณ์  เอกลักษณ์
ของสถำนศึกษำตนเองลงในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ได้ 
           3. ครูปฐมวัยและครูพ่ีเลี้ยง  จ ำนวน 15 โรงเรียน จ ำนวน 22 คน มีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ สำระและ
แนวคิดหลักกำรของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกหลักสูตรฉบับเดิมและ
เข้ำใจวิธีกำรในกำรบูรณำกำรแนวคิด หลักกำร สำระและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับกำร 
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ปลูกฝังบ่มเพำะจำกกิจกรรมด้วยนวัตกรรมกำรเรียนรู้อนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิด วอลดอร์ฟ ตลอดจนอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำตนเองลงในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และ
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ได้ 
  เชิงคุณภำพ 
           1. ครูปฐมวัยและครูพ่ีเลี้ยง  ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ สำระและแนวคิดหลักกำรของ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกหลักสูตรฉบับเดิมและสำมำรถบูรณำกำร
แนวคิด หลักกำรสำระและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยตำมอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ตนเองลงในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และแผนกำรจัดประสบกำรณ์ได้
อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
           2.  ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ สำระและแนวคิดหลักกำรของ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกหลักสูตรฉบับเดิมและสำมำรถบูรณำกำร
แนวคิด หลักกำร สำระ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับกำรพัฒนำจำกกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
ด้วยนวัตกรรกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี ตลอดจนอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำตนเองลงใน
หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยพ.ศ. 2560 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และแผนกำรจัดประสบกำรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสม 
          3. ครูปฐมวัยและครูพ่ีเลี้ยง  ร้อยละ 85 ขึ้นไป มีควำมรู้และเข้ำใจเนื้อหำ สำระและแนวคิดหลักกำรของ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกหลักสูตรฉบับเดิมและสำมำรถบูรณำกำร
แนวคิด หลักกำร สำระและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับกำรปลูกฝังบ่มเพำะจำกกิจกรรมด้วย 
นวัตกรรมกำรเรียนรู้อนุบำลแบบบ้ำนตำมแนวคิด วอลดอร์ฟ ตลอดจนอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำตนเอง
ลงในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และแผนกำรจัดประสบกำรณ์ได้อย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม 
กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กำรจัดท ำสื่อ เกมกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐำนทำงภำษำและ
กำรอ่ำนค ำพื้นฐำนระดับปฐมวัย” วันที่ 16  กันยำยน 2561  ณ โรงเรียนสนำมบิน (รร.อนุบำลประจ ำเขตพื้นที่
กำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรตำมบทบำท/หน้ำที่โดยกำรดูแล ปรับหลักสูตรของ สพป.ขอนแก่น เขต 1)  
 ผลกำรด ำเนินกิจกรรม   
  เชิงปริมำณ 
     1. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  จ ำนวน 148 โรงเรียน จ ำนวน 154 คน มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์
ค ำพ้ืนฐำนสู่กำรจัดกิจกรรม/ประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนทำงภำษำผ่ำนสื่อและเกมกำรศึกษำให้เด็ก
ปฐมวัย 
     2.  ครูปฐมวัยและครูพ่ีเลี้ยง  จ ำนวน 148 โรงเรียน จ ำนวน 154 คน มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกำรออกแบบสื่อ 
เกมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรภำษำผ่ำนค ำพ้ืนฐำนของเด็กปฐมวัย 
     3. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  จ ำนวน 148 โรงเรียน จ ำนวน 154 คน ได้รับกำรพัฒนำเรื่องกำรผลิตสื่อประเภท
ต่ำง ๆ ผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนำกำรภำษำผ่ำนค ำพ้ืนฐำนของเด็กปฐมวัย 
  เชิงคุณภำพ 
      1. ครูปฐมวัยและครูพ่ีเลี้ยง  ร้อยละ 80 ขึ้นไป  สำมำรถน ำค ำพ้ืนฐำนของเด็กปฐมวัยไปบูรณำกำรสู่กำรจัด
กิจกรรม/ประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนทำงภำษำผ่ำนสื่อและเกมกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัยได้อย่ำงเหมำะสม
จำมธรรมชำติ 
     2.  ครูปฐมวัยและครูพ่ีเลี้ยง  ร้อยละ 70 ขึ้นไป สำมำรถออกแบบสื่อ เกมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรภำษำผ่ำนค ำ
พ้ืนฐำนของเด็กปฐมวัย ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
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     3. ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง  ร้อยละ 70 ขึ้นไป สำมำรถผลิตสื่อส่งเสริมกำรอ่ำนค ำพ้ืนฐำนได้เหมำะสมกับวัย 
กิจกรรมที่ 3 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
       กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ในปีกำรศึกษำ 2561 ที่จะด ำเนินกำรในช่วง
เดือนกุมภำพันธ์ 2562 โดยใช้เครื่องมือของสถำนศึกษำและเครื่องมือที่ สพฐ.จัดท ำขึ้น มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
วิธีด ำเนินกำร  
    1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรออกนิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยโดยใช้คณะกรรมกำรดูแลกลุ่มเครือข่ำยกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่ม 1 – 10 เป็นกรรมกำรออกนิเทศ ติดตำมแบบบูรณำกำร 
    2. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักศุตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ในวำระกำรประชุมศึกษำนิเทศก์
ประจ ำเดือนทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน 
    3. จัดท ำเครื่องมือในกำรสังเกตพฤติกรรมกำรสอนของครูให้คณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มเครือข่ำยฯ เพื่อใช้
ประกอบกำรสังเกตกำรณ์สอนในห้องเรียน 
   4. ปร8เมินผะกำรนิเทศ ติดตำมโดยใช้คุณภำพของผู้เรียนจำกกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
เป็นตัวชี้วัดควำมส่ำเร็จ  
   5. ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 – 3  ในโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด  148 
โรงเรียนโดยใช้เครื่องมือของสถำนศึกษำ และเครื่องมือที่ สพฐ.จัดท ำขึ้น 
   6. ประเมินกำรอ่ำนค ำพ้ืนฐำนของนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 3 ในปลำยภำคเรียนที่ 3 เดือนกุมภำพันธ์ 2562 โดยใช้
เครื่องมือที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดท ำข้ึน 
    7. แจ้งให้โรงเรียนจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ โดยใช้
กรอบและแนวทำงที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ก ำหนด 
 กิจกรรมที่  4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.  2561 
    กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย ใน
ปีงบประมำณ 2561  มีวิธีด ำเนินกำรดังนี้ 
วิธีด ำเนินกำร 
        1. รวบรวมข้อมูล สรุปและประมวลผลจำก 
            1.1 ผลกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงกำร 
            1.2 กำรนิเทศ ติดตำมผลของคณะกรรมกำรแต่ละกลุ่มเครือข่ำยฯ 
            1.3 รำยงำนผลกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยของทุกโรงเรียนในสังกัดที่จัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย 
            1.4 ผลกำรประเมินกำรอ่ำนค ำพ้ืนฐำนของนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 3 ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
        2. จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
        3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินเอกสำรหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
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2. โครงกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560 
  

               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรปรับหลักสูตร
สถำนศึกษำตำมหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560  นิเทศกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด ำเนินประชุมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 4 รุ่น  ดังนี้ 
                รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 เมษำยน 2561 
                รุ่นที่ 2 วันที่ 8-10 เมษำยน 2561 
                รุ่นที่ 3 วันที่ 17-19 เมษำยน 2561 
                รุ่นที่ 4 วันที่ 21-23 เมษำยน 2561 
               1. โรงเรียนในสังกัด ปรับหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดในกลุ่มสำระท่ีมีกำรปรับปรุง 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 สำมำรถน ำไปจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
               2. ศึกษำนิเทศก์ ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด 
               3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนิเทศภำยใน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดในกลุ่ม
สำระที่มีกำรปรับปรุง 
               4. ศึกษำนิเทศก์ประชุมสะท้อนผลกำรนิเทศ 
ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด 
ตัวอย่ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)    จ ำนวน 6 โรง ประกอบด้วย  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4      
    โรงเรียนขนำดใหญ่    โรงเรียนสนำมบิน 
   โรงเรียนขนำดกลำง   โรงเรียนบ้ำนโนนรังวิทยำคำร 
   โรงเรียนขนำดเล็ก     โรงเรียนบ้ำนสระแก้ว  โรงเรียนบ้ำนแก่นเท่ำ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  
  โรงเรียนขนำดใหญ่    โรงเรียนสนำมบิน 
  โรงเรียนขนำดกลำง   โรงเรียนบ้ำนม่วงบ้ำนม่วง 
3. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  มีผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ใน
สังกัดทั้งหมด จ ำนวน 20,156  คน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
ระดับดีข้ึนไป จ ำนวน  16,302 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.95  และสถำนศึกษำในสังกัดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรให้แก่ผู้เรียนทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน คือ 
นักเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ เพ่ือ
กำรสื่อสำรมำกข้ึน   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำ ดังนี้ 
             1. จัดท ำเอกสำรค ำศัพท์พ้ืนฐำนภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรภำษำอังกฤษ
ส ำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 และเอกสำรบทสนทนำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ส ำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.3  
เพ่ือให้โรงเรียนทุกโรง สำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ เพ่ือกำรสื่อสำร 
ในชีวิตประจ ำวัน โดยไม่เน้นไวยำกรณ์ และได้จัดให้ศึกษำนิเทศก์ทุกคน 
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             2. นิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ระดับ ชั้น ป.1-3  5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  
ตลอดทั้งกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะภำษำอังกฤษ  
             3. ประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนจัดสภำพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมกำรจัดกำเรียนรู้ ภำษำอังกฤษ
และกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
             4. ประชำสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษทุกคนใช้แอพลิเคชั่นต่ำง ๆ เป็นสื่อเสริมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษ เช่น กำรใช้ Echo English  
            5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำเรียนรู้ภำษำอังกฤษแบบ Active Learning โดย
เน้นภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสร ส ำหรับครู ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 โดย       จัดกำร
อบรมเป็น 4 รุ่น ช่วงระหว่ำงวันที่ 3-23 เมษำยน 2561  
           6. โรงเรียนรำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรของนักเรียนทุกรุ
ดับชั้น ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2561 
           7. ประชำสัมพันธ์และสั่งกำรให้โรงเรียนจัดท ำกิจกรรมต่ำง ๆ และจัดสิ่งแวดล้อมโรงเรียน ที่ส่งเสริมกำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียน เช่น 
              1) กำรจัดกิจกรรมภำษำอังกฤษวันละค ำ บริเวณหน้ำเสำธง ช่วงเข้ำแถวเคำรพธงชำติ หรือบำง
โรงเรียนอำจในช่วงกิจกรรมโฮมรูม 
              2) กำรจัดเสียงตำมสำยเป็นภำษำอังกฤษ 
              3) กำรจัดชุมนุมภำษำอังกฤษหรือคอร์สเวิร์ด 
              4) จัดท ำป้ำยสถำนที่ต่ำง ๆ ในโรงเรียนเป็นโรงเรียนภำษำอังกฤษ  
 ผลกำรด ำเนินงำน  
 เชิงปริมำณ  
             1.นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเพ่ิมมำกขึ้นโดยได้ระดับขึ้นไป จ ำนวน 
16,302 คน คดิเป็นร้อยละ 80.95 
           2. โรงเรียนด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตลอดทั้งกำรจัด
สภำพแวดล้อมโรงเรียนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 เชิงคุณภำพ  
           -นักเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ทุกคน  ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ และปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนมี
คะแนนผลกำรทอดสอบระดับชำติ O-NET วิชำภำษำอังกฤษสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ 2559 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข  
           1. ไม่มีงบประมำณสนับสนุนในกำรพัฒนำงำนหรือจัดท ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำนักเรียนและครูในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
           2. กำรขำดแคลนครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่จบเอกภำษำอังกฤษหรือผู้ที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
          1. จัดสรรงบประมำณให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือน ำมำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ 
          2. จัดหำครูต่ำงชำติที่ใช้ภำษำอังกฤษ มำช่วยสอนให้นักรเยนได้สัมผัส เรียนรู้กับครูชำวต่ำงชำติ  
          3. จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนขนำดเล็กจัดท ำสื่อ ป้ำย ข้อควำมต่ำง ๆ ที่เป็นสถำนที่โรงเรียนเป็น
ภำษำอังกฤษเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เน้นภำษำอังกฤษมำกข้ึน 
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4. โครงกำรกระบวนกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  น ำข้อสอบที่พัฒนำขึ้นโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำสอบ จ ำนวน 156 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 

     1. นักเรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะเป็นไปตำมหลักสูตร 
               2. นักเรียนมีกำรคิดวิเครำะห์ และคิดสร้ำงสรรค์ 
               3. นักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับ Active Learning  

     1. กำรสร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรทดสอบ NT และ O-NET 
                2. ก ำหนดให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงข้อสอบ NT และ     
O-NET 
                3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ Active Learning และกำร
สร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับกำรทดสอบ NT และ O-NET  
                4. กำรนิเทศ ติดตำมให้ควำมช่วยเหลือในกำรวัดและประเมินผลนักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด 
ประเด็นในกำรรำยงำนผล 
                1. ผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียน เช่น ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน, กำร
ทดสอบ NT และ O-NET และกำรทดสอบจำกข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
                2. ผลกำรนิเทศ ติดตำมให้ควำมช่วยเหลือในกำรวัดและประเมินผลนักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด 
กระบวนกำรด ำเนินงำน 
            1. มีกำรส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ Active Learning และกำร
สร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรทดสอบ NT และO-NET และมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรให้กับ
สถำนศึกษำอย่ำงเข้มข้น 
            2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับสถำนศึกษำ เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล       
ที่สอดคล้องกับ Active Learning และกำรสร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับกำรทดสอบ NT และ O-NET  
            3. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ Active Learning และกำรสร้ำงข้อสอบ      
ที่สอดคล้องกับกำรทดสอบ NT และ O-NET ให้กับสถำนศึกษำ / ผู้เกี่ยวข้อง  
            4. มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรวัดและประเมินผล  อย่ำงต่อเนื่อง 
            5. ให้ลงมือปฏิบัติ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรทดสอบ NT และ               
O-NET 
            6. มีกำรติดตำม ตรวจสอบและให้ค ำปรึกษำในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับ Active Learning และกำรสร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับกำรทดสอบ NT และ O-NET แก่ผู้ปฏิบัติ 
           7. ก ำหนดให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้ำง  ข้อสอบ NT และ         
O-NET  
            8. นิเทศ ติดตำม ประเมินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
            1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับศักยภำพของตนเอง 
            2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  
            3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน, กำร
ทดสอบ NT และ O-NET และกำรทดสอบจำกข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
            4. ครูร้อยละ 100 มีวิธีวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย และควำมแตกต่ำงของบุคคล 
 เชิงคุณภำพ 
           1. นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน, กำรทดสอบ NT และ O-NET และ  
กำรทดสอบจำกข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
           2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 
           3. ครูมีวิธีกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย และตำมควำมแตกต่ำงของบุคคล 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
           กำรด ำเนินงำนยังไม่ประสบผลส ำเร็จเนื่องจำกบุคลำกรบำงส่วนยังไม่เห็นควำมส ำคัญและไม่เข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลอย่ำงท่องแท้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
           ควรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ Active 
Learning และกำรสร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร อย่ำงต่อเนื่อง 
5. โครงกำรปรับชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนคุณภำพ 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรด้ำนกำรอ่ำนออก เขียนได้ 
ดังนี้ 
                1. วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้เรียนชั้น ป.1-6  ด้ำนกำรอ่ำนออก กำรเขียนได้         
ปีกำรศึกษำ 2560 
                2. จัดท ำโครงกำรปรับชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนคุณภำพโดยมีกิจกรรมส ำคัญ 2 กิจกรรม   
                   1) กิจกรรม “ค่ำยกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียนนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 1” 
                  2) กิจกรรม “กำรอบรมปฏิบัติกำรเพ่ิมเทคนิคกำรจัดกิจกรรมเสริมควำมสำมำรถทำงภำษำไทย 
ของผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และหลักภำษำ” 
                 3. กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนแนวทำงกำรส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหำกำรอ่ำน-กำรเขียน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ในกิจกรรมกำรนิเทศสัญจร   
ประเด็นในกำรรำยงำนผล 
                 1. กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงสภำพควำมสำมำรถของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 
2560 ด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียน               
                 2. กำรจัด “ค่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน นักเรียน     
ช่วงชั้นที่ 1” 
                 3.  กำรน ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
                 4.  กำรนิเทศติดตำมกำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
กระบวนกำรด ำเนินงำน  -วิเครำะห์จุดอ่อน วิเครำะห์หลักสูตร 
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ผลกำรด ำเนินงำน  
                1. วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียน ของผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2560    
ชั้น ป.1-6 พบว่ำ 
                   1)  โดยรวมผูเ้รียนมีผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละมำกกว่ำ 90.00        
ทั้ง 4 รำยกำรประเมิน ทุกระดับชั้น 
                   2) พบแนวโน้มจ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกและดี ลดลง          
ในรำยกำรประเมิน อ่ำนรู้เรื่องและเขียนเรื่องทุกระดับชั้น 
                2.  กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงสภำพควำมสำมำรถของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ด้ำน       
กำรอ่ำน-กำรเขียน 
                   1)  น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและจุดสังเกตตำมภำพแนวโน้มที่พบ ในระดับศูนย์เครือข่ำยกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และระดับโรงเรียน เพ่ือน ำสู่กำรวำงแผนด ำเนินกำรต่อไป 
                   2)  วิเครำะห์ ก ำหนดจุดพัฒนำและพิจำรณำเลือกนวัตกรรมเพ่ือใช้ส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำยฯ และโรงเรียน ได้ทำงเลือกและผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
               3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพครู คือ    “ค่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์         
ด้ำนกำรอ่ำน-กำรเขียน นักเรียนช่วงชั้นที่ 1”  1 ครั้ง 2 วัน  
               4. เปิดเครือข่ำยนิเทศชั้นเรียน แบบออนไลน์ ส ำหรับกลุ่มเครือข่ำยครู ช่วงชั้นที่ 1 แลกเปลี่ยน
บทเรียนและประสบกำรณ์  
               5. นิเทศชั้นเรียน กำรสอนอ่ำนรู้เรื่อง-เขียนสื่อสำรเป็น อย่ำงเป็นระบบ 1 ครั้ง : 1 ห้องเรียน : 1 
เดือน ผู้นิเทศประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละแห่ง ทีมบริหำรและวิชำกำรศูนย์เครือข่ำยฯ และ
ศึกษำนิเทศก์ ทั้งนี้ สำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องได้ 2 เดือน (8 ครั้ง)      ผู้ที่ได้รับกำรนิเทศในชั้นเรียน  
จ ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของครูผู้สอนภำษำไทย ช่วงชั้นที่ 1 
          6. ผู้ที่ผ่ำนกำรพัฒนำมีควำมเข้ำใจถึงแนวคิดกำรจัดกิจกรรม สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ออกแบบกิจกรรม
และชุดฝึกส ำหรับกำรพัฒนำผู้เรียนของตนเองได้   
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ประชุมปฏิบัติกำรออกแบบกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนส ำหรับ ภำคท่ี 1/2561 ทุกโรงเรียนชั้น ป.1-4,ม.3 ผล ครูมีแผนกำรสอน ภำคเรียนที่ 1/2561 
พร้อมใช้ได้ทุกโรงเรียน ครูสำมำรถน ำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุงกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนตนเอง  
ให้มีคุณภำพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ และ  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง กำรเขียนค ำ  
กำรเขียนเรื่อง อยู่ในระดับที่ดี 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข     
             กิจกรรมบำงกิจกรรมต้องกำรระยะเวลำที่ต่อเนื่องยำวนำน เช่น กำรปรับชั้นเรียน  กำร 
ปรับเปลี่ยนชั้นเรียนต้องมีกำรปรับเปลี่ยนทั้งสภำพแวดล้อมและบทบำทผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย จ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำ
และพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
6. โครงกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต   

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 โดย ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ประกำศนโยบำยกำรให้ทุกโรงเรียน ในสังกัดพัฒนำ
ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต  เพื อเป็นแหะ่งศึกษำค้นคว้ำแะ8ยกร8ดับคุณภำพกำรจัด 
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที กำรศึกษำ  จัดประชุมเพ่ือแจ้งนโยบำยแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูทุกคนในสังกัด  
จัดท ำฐำนข้อมูลก่อนด ำเนินกิจกรรมโครงกำร ดังนี้ 
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              1. มีโรงเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมกิจกรรมของโครงกำร“สุดยอดเด็กไทย หัวใจนักคิด พิชิตกำรอ่ำน”
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 มำแล้วระหว่ำง
ปีงบประมำณ 2556–2558 จ ำนวน 22 โรงเรียน 
               2. มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน รุ่นที่ 6 กำรด ำเนินโครงกำรกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนปีงบประมำณ 2561           
              3. มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน รุ่นที่ 6 ประจ ำปี 2556 ประเภทที่ 1(สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำห้องสมุด) จ ำนวน 1 โรงเรียน 
คือโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง  
            4.  มีโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคู่ขนำนห้องสมุด มีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้ำนนำฝำยนำโพธิ์ 
กำรด ำเนินงำน  
             1.กำรเตรียมฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำ 
               1.1. ศึกษำต้นทุนด้ำนโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนโดย 
                    1) ส ำรวจข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมนิสัย รักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
ของสถำนศึกษำในสังกัดโดยใช้เครื่องมือที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1ปรับปรุง  
และพัฒนำขึ้น 
                   2) ประเมินมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยเบื้องต้นให้โรงเรียนประเมินตนเอง 
                  3) วิเครำะห์ข้อมูลจำกข้อ 1) – 2) และจัดท ำสำรสนเทศเพ่ือวำงแผนพัฒนำต่อยอดตำมสภำพ
บริบทของโรงเรียนและตำมข้อจ ำกัดของงบประมำณ 
            2. ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำตำมข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ 
วิธีด ำเนินงำน 
             1. พัฒนำโรงเรียนต้นแบบห้องสมุด 3 ดีมีชีวิตเพ่ือเป็นห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มำตรฐำนและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
               1) ประชำสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรโดยใช้ชื่อโครงกำรเดิมที่ด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ 2556 – 2558 คือโครงกำรสุดยอดเด็กไทย หัวใจนักคิด พิชิตกำรอ่ำน” ภำยใต้โครงกำรส่งเสริม 
นิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 
             2) ขอควำมร่วมมือจำกศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบและประธำนในแต่ละกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ พิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนที่เข้ำตำมเกณฑ์ห้องสมุด 3 ดี และจัดกิจกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือเป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำต่อยอดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดของ สพป.ขอนแก่น เขต 1  ได้ โรงเรียน จ ำนวนทั้งสิ้น 
20 โรงเรียน  
             3) ส่งโครงกำร “ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้”แลกเป้ำไปยัง สพฐ.
และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 104,500.- (หนึ่งแสนสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน)  
           2. จัดกลุ่มกำรพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุดโรงเรียนออกเปน็ 2 กลุ่ม ดังนี ้
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  กลุ่มที่ 1 โรงเรียนทั่วไป ด ำเนินกำรดังนี ้
             1)   แจ้งนโยบำยให้โรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ก่อนภำยใต้บริบทของตนเองโดยไม่ต้องรองบประมำณจำกส่วนกลำง 
          2)   พิจำรณำหำแหล่งสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
โดยส่งโครงกำร“สุดยอดเด็กไทยหัวใจนักคิดพิชิตกำรอ่ำน” เพ่ือเสนอของบประมำณสนับสนุนในกำรพัฒนำ ต่อยอดให้เป็น
ห้องสมุดต้นแบบจำกกองทุนจี เอฟ สร้ำงปัญญำ (รอกำรพิจำรณำ)  
            3)    สร้ำงวิสัยทัศน์ด้ำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุด 3 ดีมีชีวิตในโรงเรียนโดยน ำคณ8ผู้บริหำรโรงเรียนแะ8ครูบรรณำรักษ์ 
ห้องสมุดโรงเรียน จ ำนวน 100 โรงเรียน 205 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุน  จีเอฟ สร้ำงปัญญำและโรงเรียนแกนน ำห้องสมุด 3 ดี 
ที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ให้เป็นโรงเรียนแกนน ำห้องสมุด 3 ดี ไป
ศึกษำดูงำนห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศ 2 โรงเรียน ได้แก่ 
                  (1)  โรงเรียนพินิจรำษฎร์บ่ำรุง  อ่ำเภอยำงตะำด ส่ำนักงำน เขตพ้ืนที กำรศ ึกษำปร8ถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 
                  (2)  โรงเรียนบึงวิชัยสงเครำะห์  อำ่เภอเมือง ส่ำนักงำน เขตพ้ืนที กำรศ ึกษำปร8ถมศึกษำกำฬสินธ์ุ  เขต  1โดยให้      
ทุกโรงเรียนสรุปผลกำรศึกษำดูงำนในประเด็นห้องสมุด 3 ดี เมื่อเสร็จสิ้นกำรศึกษำดูงำน 
          4)   จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนและตัวอย่ำงกิจกรรมที่ครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียน 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและกิจกรรมรำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือนส่งเป็นแนวทำงให้
โรงเรียนศึกษำและจัดท ำเป็นของตนเอง 
       5) โรงเรียนจัดท ำแผนพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนที่มีกิจกรรมครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดกิจกรรมรำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือน อย่ำงสม่ ำเสมอ 
        6) โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด 3 ดีที่ได้มำตรฐำนตำมจุดพัฒนำให้สำมำรถเป็นแหลง่  
เรียนรู้แก่ผู้เรยีนและบุคลำกรในโรงเรียนได้ 
         7) โรงเรียนจัดพื้นที่และสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสมุดเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นอัจฉริยภำพ      
ของเด็กแต่ละคน 
       8) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนพัฒนำตนเองให้มีวิสัยทัศน์ทักษะและควำมรู้
ที่ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของสื่อเทคโนโลยี  และสำรสนเทศเพ่ือและน ำมำใช้ในกำรปรับปรุง และให้บริกำร  ใน
ห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ               
         9)  ส่งเสริมและสนับสนนุให้โรงเรียนพัฒนำยวุบรรณรักษ์ เพ่ือเป็นผู้น ำในด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน   
      10) โรงเรียนจัดท ำสมุดบันทึกกำรอ่ำนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับ  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เป็นต้นไปทุกคนและ       
ให้นักเรียนบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง 
      11) โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและประเมินนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียน  ทุกคน 
      12) โรงเรียนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุดโรงเรียนตำม
แผนกำรด ำเนนิงำน 
    กลุ่มที่ 2 โรงเรียนแกนน ำห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต ด ำเนินกำรดังนี้ 
            1)  แจ้งนโยบำยให้โรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ก่อนภำยใต้บริบทของตนเองโดยไม่ต้องรองบประมำณจำกส่วนกลำง 
           2)  จัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้โรงเรียน
ที่ไม่ได้อยู่ในโครงกำรกองทุนจี เอฟ สร้ำงปัญญำ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ในส่วนที่จ ำเป็นเร่งด่วน  
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            3) น ำคณ8ผู้บริหำรโรงเรียนแะ8ครูบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน จ ำนวน 100 โรงเรียน 205 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุน 
จีเอฟ สร้ำงปัญญำและโรงเรียนแกนน ำห้องสมุด 3 ดี ที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1  ให้เป็นโรงเรียนแกนน ำห้องสมุด 3 ดี ไปศึกษำดูงำนห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศ 2 โรงเรียนเพ่ือเป็นกำร
เปิดโลกทัศน์ด้ำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุด 3 ดีมีชีวิตในโรงเรียน ได้แก่ 
                 (1)  โรงเรียนพินิจรำษฎร์บ่ำรุง  อ่ำเภอยำงตะำด ส่ำนักงำน เขตพ้ืนที กำรศ ึกษำปร8ถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 
                 (2)  โรงเรียนบึงวิชัยสงเครำะห์  อำ่เภอเมือง ส่ำนักงำน เขตพ้ืนที กำรศ ึกษำปร8ถมศึกษำกำฬสินธ์ุ  เขต  1โดยให้ทุก
โรงเรียนสรุปผลกำรศึกษำดูงำนในประเด็นห้องสมุด 3 ดี เมื่อเสร็จสิ้นกำรศึกษำดูงำน 
         4) จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนและตัวอย่ำงกิจกรรมที่ครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกิจกรรมรำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือน ส่งเป็นแนวทำงให้โรงเรียน
ศึกษำและจัดท ำเป็นของตนเอง 
       5) โรงเรียนจัดท ำแผนพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนที่มีกิจกรรมครอบคลุมตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดกิจกรรมรำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
       6) โรงเรียนปรับปรงุห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด 3 ดีที่ได้มำตรฐำนตำมจุดพัฒนำให้สำมำรถเป็นแหลง่เรียนรู้
แก่ผู้เรียนและบุคลำกรในโรงเรยีนได้ 
       7)  โรงเรียนจัดพื้นที่และสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสมุดเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นอัจฉริยภำพของเด็ก
แต่ละคน 
      8) โรงเรียนติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดและให้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ        
      9. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนพัฒนำตนเองให้มีวิสัยทัศน์ทักษะและควำมรู้
ที่ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของสื่อเทคโนโลยี  และสำรสนเทศเพ่ือและน ำมำใช้ในกำรปรับปรุง และให้บริกำรใน
ห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ               
       10)  ส่งเสริมและสนับสนนุให้โรงเรียนพัฒนำยวุบรรณรักษ์ เพ่ือเป็นผู้น ำในด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน   
       11) โรงเรียนจัดท ำสมุดบันทึกกำรอ่ำนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับ   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เป็นต้นไปทุกคนและ     
ให้นักเรียนบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง 
       12) โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและประเมินนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียน ทุกคน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     เชิงปริมำณ 
       1. โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 156 โรงเรียน ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุดโรงเรียน 
ตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
       2. โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 156 โรงเรียน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำร
อ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน  
     3. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน และคณะท ำงำน จ ำนวน 205 คนได้รับประสบกำรณ์
และเปิดโลกทัศน์ด้ำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุด 3 ดี  
      เชิงคุณภำพ 
       1. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ100 ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุดโรงเรียนตำมมำตรฐำน
ห้องสมุดโรงเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเกิดควำมตระหนักในกำรด ำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 
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        2. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ100 ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน และ
พัฒนำห้องสมุดโรงเรียน  
        3. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน และคณะท ำงำน ร้อยละ 80 ขึ้นไปได้รับ
ประสบกำรณ์และเปิดโลกทัศน์ด้ำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุด 3 ดี และสำมำรถน ำไปปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำน   
ได้อย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของโรงเรียน 
7. โครงกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร 
          1. โครงกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
          2. กำรพัฒนำสมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้     
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
 วิธีกำรด ำเนินกำร 
         - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้เรียนในสังกัดให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยรำยงำนโครงกำร      
หรือกิจกรรมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กระบวนกำรด ำเนินงำน 
          1. โครงกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
              1.1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
              1.2) ประสำนกับวิทยำลัย/ศูนย์กำรเรียนรู้/โรงเรียน จัดตลำดนัดวิชำกำร และประชำสัมพันธ์          
ไปยังโรงเรียนขยำยโอกำสทุกโรงเรียนในสังกัด 
              1.3) ด ำเนินกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ 
           2.  กำรพัฒนำสมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้   
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1    
              2.1) ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรของครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษ    
ที่ 21 โดยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ครูวิชำกำรกลุ่มสถำนศึกษำ  
             2.2) สังเครำะหร์ูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC) เพ่ือพัฒนำสมรรถนะครูในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
             2.3) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำร ในกำรขับเคลื่อน ชุมชนกำรเรียนรู้   
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) สู่สถำนศึกษำ  

          2.4) ขับเคลื่อนกระบวนกำรPLC สู่สถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21  
             2.5) ส่งเสริมกระบวนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง  
             2.6) นิเทศติดตำมกำรจัดกระบวนกำรPLC ในสถำนศึกษำ และผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของครู   
ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยศึกษำนิเทศก์  
            2.7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน   
ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงประมำณ  
       อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำครูในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21และทักษะอำชีพ โดยทุกโรงเรียนด ำเนินกำรจัดวงPLC สร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำง 
วิชำชีพ ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
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เชิงคุณภำพ 
       ครูร่วมกันจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะ
อำชีพที่มีคุณภำพ โรงเรียนสังกัด  จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำ ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทักษะ
อำชีพและแนวทำงกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือพัฒนำ ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21   นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และได้แนวทำงกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ 
8.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET   
 

แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

นักเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำ 
ระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำรอ้ยละ 50  

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2559 ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น/
ลดลงจำก 

ปี กศ.
2559 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที ่
เข้ำสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลกำรทดสอบ 
มำกกว่ำรอ้ยละ 50  

จ ำนวน
นักเรียน 

ที ่
เข้ำสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลกำรทดสอบ 
มำกกว่ำรอ้ยละ 50  

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ภำษำไทย 2,505 869 34.69 2,707 1,616 59.69 -25.00 
วิทยำศำสตร ์ 2,505 373 14.89 2,707 999 36.90 -22.01 
คณิตศำสตร ์ 2,505 320 12.77 2,707 322 11.89 0.88 
ภำษำอังกฤษ 2,505 363 14.49 2,707 540 19.96 -5.47 

 

       ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ         
ในกำรวิเครำะห์หลักสูตรตัวชี้วัด และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว O-NET&PISA   ครูมีควำมเข้ำใจและมีทักษะ    
ในกำรวิเครำะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว O-NET และ PISA  นิเทศติดตำมให้ข้อแนะน ำ
กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  จัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  
O-NET  เพื่อพัฒนำครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
วิเครำะห์หลักสูตรตัวชี้วัด และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว O-NET&PISA  
ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมำณ  
           ครูผู้สอน ชั้น ป.6 จ ำนวน 165 คน และครูผู้สอนชั้น ม.3 จ ำนวน 45 คน 
เชิงคุณภำพ 
          ครูมีควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรวิเครำะห์หลักสูตร ตัวชี้วัดและกำรเขียนข้อสอบตำมแนว               
O-NET&PISA 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
          ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรมมีค่อนข้ำงจ ำกัด 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนส ำหรับโรงเรียน/ครูที่ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  
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แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

นักเรียนชัน้มัธยมศกึษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำ 
ระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำรอ้ยละ 50  

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2559 ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น/
ลดลงจำก 

ปี กศ.
2559 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที ่
เข้ำสอบ 

นักเรียนที่มีผล 
กำรทดสอบ 

มำกกว่ำรอ้ยละ 50  

จ ำนวน
นักเรียน 

ที ่
เข้ำสอบ 

นักเรียนที่มีผล 
กำรทดสอบ 

มำกกว่ำรอ้ยละ 50 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ภำษำไทย 675 210 31.11 621 168 27.05 4.06 
วิทยำศำสตร ์ 675 4 0.59 621 200 32.20 -31.61 
คณิตศำสตร ์ 675 7 1.04 621 4 0.64 0.40 
ภำษำอังกฤษ 675 2 0.29 621 13 2.09 -1.80 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)      
มำกกว่ำร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน   

กิจกรรมพัฒนำครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรวิเครำะห์หลักสูตรตัวชี้วัด 
และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว O-NET&PISA   ครูมีควำมเข้ำใจและมีทักษะ    ในกำรวิเครำะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด 
และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว O-NET และ PISA   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
พัฒนำครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3        ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์
หลักสูตรตัวชี้วัด และกำรเขียนข้อสอบตำมแนว O-NET&PISA และ    นิเทศติดตำมให้ข้อแนะน ำกำรจัดท ำ
โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมำณ  
     ครูผู้สอนชั้น ป.6 จ ำนวน 165 คน และครูผู้สอนชั้น ม.3 จ ำนวน 45 คน 
เชิงคุณภำพ 
    ครูมีควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรวิเครำะห์หลักสูตร ตัวชี้วัดและกำรเขียนข้อสอบตำมแนว O-NET&PISA 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
    ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรมมีค่อนข้ำงจ ำกัด 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนส ำหรับโรงเรียน/ครูที่ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
9. โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่กำรประเมินระดับนำนำชำติ(PISA)     
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดท ำโครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่กำร
ประเมินระดับนำนำชำติ (PISA)  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักให้แก่สถำนศึกษำ จ ำนวน 45 
โรงเรียน  

 1.ด้ำนผู้เรียน  
      1) นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน PISA 2018  
             2) นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์  
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  2.ด้ำนคร ู

              1) ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมพร้อม           
ในกำรประเมินนักเรียนนำนำชำติ ( PISA) ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ และด้ำนกำรรู้        
เรื่องวิทยำศำสตร์  
             2) ให้ครูเข้ำถึงแหล่งควำมรู้จำกสื่อระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ของ สสวท. PISA Like PISA 
Thailand สสวท. มำใช้ฝึกนักเรียน  
             3.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
               1)  สถำนศึกษำมีกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับครู เพ่ือรองรับกำรทดสอบ PISA  
               2)  สถำนศึกษำที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรทดสอบตำมแนวทำงของกำรสดสอบ PISA แก่ผู้เรียน ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบผ่ำนระบบ
ออนไลน์ PISA Like ของ สสวท. โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม  
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข  
             1. ระบบ Internet ไม่เสถียร ท ำให้นักเรียนทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ไม่คล่อง  
             2. นักเรียนไม่มีควำมอดทนในกำรอ่ำนสถำนกำรณ์และโจทย์  
             3. กลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมส ำคัญน้อย เนื่องจำกเป็นกำรสุ่ม  
ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมำณ  
             1) ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน สู่ควำมพร้อม       
ในกำรประเมินนักเรียนนำนำชำติ ( PISA) ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ และด้ำนกำรรู้   
เรื่องวิทยำศำสตร์  
             2) นักเรียนร้อยละ 100 ผ่ำนกำรประเมิน ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน ด้ำนกำรรู้เรื่อง คณิตศำสตร์ และ 
ด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์  
             3) ครูผู้สอนและศึกษำนิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนภำษำไทย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
ตำมกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำให้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมินนักเรียน
นำนำชำติ ( PISA) 
เชิงคุณภำพ  
            1) ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมพร้อม ในกำรประเมิน
นักเรียนนำนำชำติ ( PISA) ) ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์  
           2) นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน ด้ำนกำรรู้เรื่อง คณิตศำสตร์ และด้ำน
กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์  
           3) ครูผู้สอนและศึกษำนิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนภำษำไทย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
เข้ำรับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมินนักเรียนนำนำชำติ (PISA)  
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข  
          1) ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนมีค่อนข้ำงจำกัดต่อกำรจัดกิจกรรม  
          2) กำรเข้ำใช้โปรแกรมกำรสอบในรูปแบบ Live CD มีข้อจำกัดมำก 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
           ควรประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมตระหนักให้ครูและนักเรียนเห็นควำมส ำคัญของทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ และกำรพัฒนำแบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน
ของ PISA 2018 มำกขึ้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้รับจัดสรรงบประมำณ ในโครงกำร                                     กำร
พัฒนำครูแบบครบวงจร  จ ำนวน  3,367,100 บำท 
กระบวนกำรด ำเนินงำน 
             1 .ส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนผู้ไม่ผ่ำนกำรพัฒนำ/ไม่เข้ำรับกำรพัฒนำ 
             2 .ขออนุมัติโครงกำร 
             3. จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่ไม่ผ่ำนกำรพัฒนำรูปแบบครบวงจร 
             4. สรุปข้อมูลประเมินผล ติดตำมกำรพัฒนำ 
ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมำณ 
             1.ผู้บริหำรในสังกัด   จ ำนวน 154 คน 
             2.ครูที่ได้เข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูรปูแบบครบวงจร จ ำนวน 1272 คน   
             3.รองผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/เจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน 40 คน 
เชิงคุณภำพ 
             -ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรพัฒนำมีคุณภำพและจิตวิญญำณของควำมเป็นครู สำมำรถ                                    จัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
2. โครงกำรกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค(Boot Camp) 

              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  จัดท ำโครงกำรนเิทศ ตดิตำมครูสอน                                                   
ภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp   
ในปีงบประมำณ 2561 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำรับกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp)                                           ได้รับกำร
พัฒนำตำมระบบของ สพฐ. โดยในช่วงแรกเป็นครูที่ผ่ำนกำรสอบวัดผลภำษำอังกฤษ CEFR ที่มีผลกำรสอบใน                                                           ระดับ 
A2 ขึ้น ไป และในช่วงต่อมำขอให้เป็นครูสอนภำษำอังกฤษที่ไม่มีผลกำรทดสอบ CEFR ก็สำมำรถสมัครอบรมได้ 
กระบวนกำรด ำเนินงำน 
                ในปีงบประมำณ 2561 กำรพัฒนำครูสอนภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot camp)  ให้คุณครู เลือกรุ่นที่สนใจด้วยควำมสมัครใจ
และสมัครทำงออนไลน์ หลังจำกนั้นผู้จัดกำรศูนย์ฯ / เลขำศูนย์ฯ ได้ส่งรำยชื่อ ครูที่สมัครทำงออนไลน์ส่งมำให้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและยืนยันกำรสมัครอบรม ไปยังศูนย์อบรมฯ และท ำหนังสือแจ้งครูเพ่ือเข้ำรับกำรอบรมในแต่ละรุ่น 
ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ  
               1. มีครูเข้ำรับกำรอบรมในแต่ละรุ่นที่ก ำหนดประมำณรุ่นละ  5 คน และมีเข้ำรับกำรอบรม 
ทุกรุ่น (รุ่นที่ 11-16)  

           2.  ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ทั้งหมด จ ำนวน 156 คน 
           3. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำรับกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) 

ปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน  18 คน 
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          4. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำรับกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp)                                 ปีงบประมำณ 
2561 จ ำนวน 35 คน  
             5. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำรับกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp)                                                   ปีงบประมำณ 
2561 ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จ ำนวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 90 
เชิงคุณภำพ 
                1. ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรอบรมครบตำมหลักสูตรที่ก ำหนดคือสำมสัปดำห์ และเข้ำรับ                                                 
กำร Follow on หลังจำกรับกำรอบรมไปแล้ว 1 เดือน เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินกำรหลังจำกอบรมแล้ว ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ตำมแนว Boot Camp 
              2. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษได้รับกำรอบรมพัฒนำและสำมำรถไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
                1. กำรด ำเนินกำรในช่วงต้นปีงบประมำณในกำรสมัครแบบออนไลน์ค่อนข้ำงมีปัญหำมำก เนื่องจำก ระบบกำรลงทะเบียนไม่แยกรุ่น
แยกไฟล์ให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม ท ำให้ศูนย์ที่เป็นจุดอบรม 
แนวทำงในกำรพัฒนำ 
                1. ควรให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำคัดเลือกครูผู้สอนภำษำอังกฤษและส่งเข้ำอบรม 
                2. ควรด ำเนินกำรให้ได้จ ำนวนห้องมำกกว่ำและควรมีอบรมในช่วงปิดเทอมให้มำกขึ้น เนื่องจำก                                         ชว่ง
เปิดเทอมผู้บริหำรสถำนศึกษำไม่อยำกให้ครูมำอบรมเพรำะใช้เวลำนำน ไม่มีครูสอนแทน 
3. โครงกำรกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคล (HRMS) 

            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบออนไลน์                                 (Human 
Resource Management System : HRMS) ทั้ง 5 งำน ได้แก่ งำนทะเบียนประวัติ งำนอัตรำก ำลัง                                        งำนเลื่อน
เงินเดือน งำนย้ำย และงำนเครือ่งรำชอิสริยำภรณ์ 
           งำนทะเบียนประวัติ  จัดท ำขอปรับวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดท ำ                                      แฟ้ม
ประวัติ ก.พ.7  จัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกกำรเปลี่ยนแปล กำรแก้ไขวันเดือนปีเกิด เปลี่ยนแปลง                                           ชื่อ-
สกุล ขอเพ่ิมวุฒิกำรศึกษำ ในทะเบียนประวัติ บันทึกวันลำประจ ำปีในแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับแฟ้มประวัติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ออกจำกรำชกำรทุกกรณี  งำนสมัคร เข้ำเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ(กบข) สมัครสมำชิก (กสจ.) 
ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมำณ 
         -ได้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัด ในกำรเปลี่ยนแปลงประวัติ                                                      
ใน ก.พ.7 บุคลำกรในสถำนศึกษำ จ ำนวน 156 โรงเรียน บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 109 คน 
เชิงคุณภำพ 
       -ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงประวัติ ใน ก.พ.7 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                 งำนอัตรำก ำลัง  วิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน งำนปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
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จัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว 
งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ งำนเปลี่ยน                                     ต ำแหน่ง
ลูกจ้ำงประจ ำที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร(ว่ำง)เป็นต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร งำนบริหำร                                             พนักงำน
รำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรร งำนปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 8 งำน                                              ตัดโอน
อัตรำก ำลังและกำรสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำงำนประเมินค่ำงำนเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่ง                                     บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38ค(2)  งำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อน                                                              วิทย
ฐำนะช ำนำญกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ  
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีเกณฑ์อัตรำก ำลังส ำหรับใช้ในกำร                                                             
บริหำรอัตรำก ำลังครบทุกโรงเรียนในสังกัด รวมถึงจ ำนวนครู จ ำนวนนักเรียน เพศ วิทยฐำนะ ครบทุกโรงเรียน 

เชิงคุณภำพ 
              กำรศึกษำสภำพกำรจัดแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขต                          พ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 แสดงให้เห็นว่ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำสำมำรถบ่งชี้ สภำพอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนแต่
ละโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตรำก ำลัง   ที่เป็นมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งจะ
น ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้โดยน ำผลกำรวิเครำะห์เกณฑ์อัตรำก ำลังมำ
เปรียบเทียบกับอัตรำก ำลังที่มีอยู่และจ ำนวนครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชำเอกตำมแผน  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้กำร
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง  มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อผู้รับกำรศึกษำในสถำนศึกษำนั้น ๆ ทั้งนี้  กำรวำงแผนอัตรำก ำลังส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นอกจำกจะวำงแผนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ภำรกิจ และนโยบำย แล้วยังต้องวำงแผนก ำลังคนเพ่ือ
ใช้ก ำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกล่ำวคือ จะต้องมีกำรวำงแผนกระจำยก ำลังคนหรือเริ่มกำรวำงแผนก ำลังคนตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำซึ่งใน
ปัจจุบันพบว่ำข้ำรำชกำรครูในระดับโรงเรียนมีสภำพอัตรำก ำลังที่ขำดแคลน ในขณะที่สภำพอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูในภำพรวมทั้งส ำนักงำนไม่ได้
สะท้อนภำพดังกล่ำว และหำกมีกำรพิจำรณำในรำยละเอียดที่เก่ียวกับสำขำวิชำเอกที่ข้ำรำชกำรครูส ำเร็จกำรศึกษำ พบว่ำบำงสำขำวิชำเอกมีควำม
ขำดแคลนเป็นอย่ำงมำกดังนั้นกำรวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจึงควรเน้นแก้ปัญหำให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของจ ำนวน
และคุณภำพของข้ำรำชกำรครูให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 

ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
               1. กำรคืนอัตรำเกษียณข้ำรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ ล่ำช้ำ เนื่องจำกติดเงื่อนไขของหน่วยงำน ที่อยู่เหนือข้ึนไป 
              2. งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรในกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว มำทดแทนมีจ ำนวนจ ำกัด 
              3. โรงเรียนไม่เข้ำใจวิธีคิดวิเครำะห์เกณฑ์อัตรำก ำลัง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในกำรคิดวิเครำะห์อัตรำก ำลังต้องศึกษำ กระบวนกำรขั้นตอนต่ำง ๆ (เกณฑ์อัตรำก ำลัง)     ในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังในปัจจุบัน 

กำรวำงแผนล่วงหน้ำและกำรเก็บสถิติ 
 
2. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังล่วงหน้ำต้องค ำนึงถึงอัตรำ กำรเกิด กำรย้ำยถิ่น และกำรเข้ำ-ออก 

กลำงคันของเด็ก กำรเลื่อนชั้นอัตรำกำรศึกษำต่อของประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรและอัตรำกำรสูญเสียอัตรำข้ำรำชกำรครูระหว่ำงปี 
3. สถำนศึกษำต้องมีควำมเข้ำใจถึงแนวปฏิบัติและ สำมำรถด ำเนินกำรวำงแผนของตนเองได้ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ควรให้มีกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำร มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของชุมชน 

หน่วยงำนภำยนอก เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นทักษะประสบกำรณ์ กระบวนกำรคิด 



 

 
63 

5. ปรับปรุงและพัฒนำและส่งเสริมให้มีกำรคิดวิเครำะห์เกี่ยวกับสภำพอัตรำก ำลัง ของเขตบริกำร 
             งำนเลื่อนเงินเดือน  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1  ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้    
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เรื่อง  แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ได้รับเงินเดือน
หรือค่ำจ้ำงถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึง ขั้นสูงของอันดับหรือ ต ำแหน่ง พ.ศ.2550  ขั้นตอนกำรแบ่งสัดส่วนกำรใช้โควตำเลื่อนเงินเดือนตำมประกำศของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551  แบ่งกลุ่มข้ำรำชกำรเป็น 3 กลุ่ม คือ                             1. กลุ่มข้ำรำชกำรใน
สถำนศึกษำ  2. กลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำ 3. กลุ่มข้ำรำชกำรในส ำนักงำน 
สถำนศึกษำ 1 .ผู้บังคับบัญชำประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแบบที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด                                                    
               2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  ตรวจสอบคุณสมบัติข้ำรำชกำร         ที่ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแนวปฏิบัติของ สพฐ.  
               3. พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ให้พิจำรณำเลื่อนทั้งปี 2 ขั้น ได้ไม่เกินโควตำ 15%  ของจ ำนวนข้ำรำชกำร ณ วันที่ 1 มีนำคม  2561 เฉพำะ
จ ำนวนเต็มในสถำนศึกษำและผู้ที่ได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ       ร้อยละ 4 (1 ขั้น)  
               4. โรงเรียนเสนอผู้ส ำรอง ไปยังกลุ่มฯ 
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
               2. พิจำรณำ กลั่นกรอง จำกบัญชีผู้ส ำรองที่โรงเรียนเสนอ จ ำนวนตำมควำมเหมำะสมโดยให้พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
ประโยชน์ต่อ ผู้เรียนเป็นหลัก พิจำรณำถึงควำมประพฤติ  ในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ   วิชำชีพตำมท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 
และตำมข้อค ำนึงของ สพฐ. เช่น 
                   1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net)  
                   2) ผลกำรประเมินกำรคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
                   3) ผลกำรประกวดรำงวัลผู้มีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรำงวัล 
ทรงคุณค่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (OBEC  AWARDS) 
                   4) ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำรประเมินติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรสถำนศึกษำและผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ      
ระดับเขตพ้ืนที่  1. แต่งงตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 
 
                   2. พิจำรณำโควตำที่เหลือจำกกำรใช้เลื่อนเงินเดือนโควตำตัวเต็มทุกกลุ่มโดยแบ่งสัดส่วนที่เหมำะและเป็นธรรม ดังนี้ 
                      2.1) จัดสรรคืนกลุ่มพ้ืนที่ 
                      2.2) จัดสรรคืนตำมประกำศของ สพฐ. 2551 และ ข้อค ำนึงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เช่น   -  ข้ำรำชกำร
ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง 
                          -  ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในท้องถิ่นห่ำงไกล/ทุรกันดำร 
                          -  หน่วยงำนกำรศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำก ำลังแต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง  
                          -  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net)  
                          -  ผลกำรประเมินกำรคัดเลือกนักเรียน เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
                          -  ผลกำรประกวดรำงวัลผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ ส ำนักงำน  คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (OBEC  AWARDS) 
                          -  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำรประเมินติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรสถำนศึกษำและผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของ คณะกรรมกำรในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ      
                           - กำรให้ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
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                            - งำนนโยบำย มีผลส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 6 ยุทธศำสตร์ และนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                        3. จัดท ำบัญชีรำยละเอียดน ำเสนอ อกศจ./กศจ.พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ผลกำรด ำเนินกำร 
                 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติใน
กำรเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน 
                 2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ได้เลื่อนเงินดือนอย่ำงเป็นธรรม และสำมำรถเบิกจ่ำย
เงินเดือนได้ถูกต้องรวดเร็ว 
                  3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเลื่อนเงินเดือนได้พัฒนำระบบกำร 
ท ำงำนกำรใช้อิเล็กทรอนิกส์ในกำรด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือน  
                 4. เป็นฐำนข้อมูลในระบบบริหำรงำนบุคคล เป็นปัจจุบันสำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ปัญหำและอุปสรรค 
                 1.ผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูที่ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมยังไม่เข้ำใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของ  สพฐ และ ก.ค.ศ. 
                2. กำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรประชุมเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติ หรือกำรออกปฏิบัติในกำรเก็บข้อมูลผลกำร  ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำงบประมำณมีน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
                -ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำและและในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 
 
 
 
          งำนยำ้ย  1 .เสนอค ำร้องขอย้ำยไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรน ำเสนอ กศจ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ำยและ
ผู้รับย้ำยแล้วแต่กรณี 
                     2. บรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับย้ำยมำจำกสถำนศึกษำอ่ืนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอ่ืน ส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                3. รำยงำนกำรบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือจัดท ำทะเบียนประวัตต่อไปผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
               ในรอบระยะเวลำกำรยื่นค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 44 รำย สำย
งำนกำรสอน 195 รำย ได้รับกำรพิจำรณำ ครั้งที่ 1 จ ำนวน 26 รำย  ย้ำยตัดโอนต ำแหน่ง 38ค(2) จ ำนวน 8 รำย และย้ำยต ำแหน่ง 38 ค(2) จ ำนวน 
2 รำย และย้ำยเปลี่ยนต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 3 รำย 
เชิงคุณภำพ 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  มีข้ำรำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทนต ำแหน่งว่ำงท ำให้แก้ปัญหำกำรขำดแคลน
บุคลำกรในเขตพ้ืนที่ได้  สถำนศึกษำมีข้ำรำชกำรครู ปฏิบัติงำนต ำแหน่งว่ำง  มีครูปฏิบัติงำนสอน เต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ เต็มเวลำ ท ำให้เกิด
ประสิทธิผลกำรจัดกำรศึกษำ 
งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์ศึกษำระเบียนหลักเกณฑ์ในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ แจ้งแนวปฏิบัติ
และปฏิทินกำรด ำเนินกำรเสนอขอพระรำชทำนให้โรงเรียนและข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัด โรงเรียนด ำเนินกำรส ำรวจและรวบรวมแบบเสนอ
ขอพระรำชทำนของผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผู้เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ  จัดท ำบัญชีสรุป
รำยละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ทุกชั้นตรำเสนอที่ประชุมพิจำรณำ น ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจ
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คุณสมบัติของผู้เสนอขอพะรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ .รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไป 
ผลกำรด ำเนินงำน 
       ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำตำมที่เสนอขอ  จ ำนวน  146  
รำย  และมีควำมภำคภูมิใจ  มีขวัญและก ำลังใจ มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ปัญหำและอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
       ในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ ผู้เสนอขอบำงรำยขอซ้ ำชั้นตรำเดียวกัน ขอปีติดกัน  จัดส่ง
เอกสำรไม่ครบตำมท่ีแจ้งให้ทรำบ  ท ำให้ผู้เสนอขอไม่สำมำรถขอพระรำชทำนได้ เช่น กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ  ไม่แนบ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  หรือ ก.พ.7  กำรจัดพิมพ์แบบประวัติ  ไม่เรียงปี เป็นต้น  ดังนั้นจึงมีแนวทำงกำรแก้ไชโดยกำรชี้แจงกำรส่งเอกสำรในกำรเสนอ
ขอให้ผู้เสนอขอทรำบและจัดส่งให้ครบถ้วนเพื่อเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
4. โครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน   จ ำนวน  24  อัตรำ โรงเรียนมีครูสอน
นักเรียนได้แก้ปัญหำควำมขำดแคลน อัตรำก ำลัง ผลกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
          1. ได้รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังน้อย ในภำพรวม ยังถือว่ำมีควำมขำดแคลนครูผู้ทรงคุณค่ำ 
          2 .ครูผู้สอนได้สอนนักเรียนไม่ตรงสำขำวิชำเอก และได้สอนกลุ่มสำระวิชำมำกกว่ำ 3 กลุ่มสำระ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. ขอให้จัดสรรงบประมำณเพ่ืออบรมพัฒนำ 
2. เป็นโครงกำรที่ดี เด็กได้เรียนรู้จำกครูผู้ทรงคุณค่ำ โดยเฉพำะเรื่องคุณธรรม วัฒนธรรม 

กำรอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนมำกข้ึน  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
1. โครงกำรประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับเพิ่มขึ้น 
                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ส ำรวจข้อมูลประชำกรวัยเรียนตำม 
ทร.14  เด็กเกิดปี พ.ศ.2545 จ ำแนกตำมรำยต ำบล/เทศบำล จำกอ ำเภอเมือง อ ำเภอบ้ำนฝำงอ ำเภอพระยืน
และเทศบำล ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เรื่อง  กำรรับนักเรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ส ำรวจข้อมูลประชำกรวัยเรียนเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ประชุมผู้บริหำร
โรงเรียน จ ำนวน 156 คน  รับทรำบนโยบำยกำรรับนักเรียนและกำรเรียนต่อครบ 100 %  และ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ในสังกัดได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ครบ 100 %  
2. โครงกำรนักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับได้รับโอกำสในกำรศึกษำต่อข้ันพื้นฐำนเพิ่มข้ึน 
                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่
จบหลักสูตรได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4   100 %  โดย จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนเพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรรับนักเรียนและกำรเรียนต่ออย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โครงกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  2 รุ่น 2 วัน
จ ำนวน 821 คน  กำรท ำ MOU กับสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน ท ำให้นักเรียนมี
แนวทำง และทำงเลือก มีควำมเข้ำใจในกำรศึกษำต่อในระดับต่ำง ๆ ที่ตัวเองชอบ  
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
                 1.ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่ต้องกำรให้นักเรียนไปหำงำนท ำเพ่ือหำรำยได้มำช่วย
ครอบครัวมฐีำนะยำกจน 
                 2.นักเรียนบำงส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ติดสำรเสพติด จึงไม่เรียนต่อ อยู่เฉย ๆ เป็น
ภำระของครอบครัว 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
                 1.สร้ำงควำมตระหนักและปรับแนวควำมคิดของผู้ปกครองและนักเรียนโดยให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมทีห่ลำกหลำย  
                  2. ประสำนสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวะศึกษำจัดหำทุนให้กับนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5    กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรที่ 1 สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  จัดท ำโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  น ำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนน ำร่อง  จ ำนวน  16  โรงเรียน ๆ ละ คน ครูผู้ควบคุมนักเรียน
โรงเรียนละ  2 คน  และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน  5 คน เข้ำค่ำยศึกษำดูงำน ณ ศูนย์กำร
เรียนรู้ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 3   จ ำนวน  2  รุ่น  ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วนัที่  18  สิงหำคม 2561    น ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน  8  โรงเรียน ๆ ละ 10 คน 
 ครูผู้ควบคุม  โรงเรียนละ  2  คน  และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 5 คน  เข้ำค่ำย ณ  ศูนย์กำร
เรียนรู้ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 3  
         รุ่นท่ี 2 วันที่  19  สิงหำคม 2561   น ำนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน  8 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน ครู
ผู้ควบคุม โรงเรียนละ  2 คน และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  5  คน  ณ  ศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้
พลังงำนกำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  
กระบวนกำรกำรเรียนรู้ ฟังบรรยำย และเชิงปฏิบัติจริง จ ำนวน  8  ฐำนกำรเรียนรู้  ดังนี้   

ฐำนที่ 1 ศำสตร์พระรำชำ...สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ฐำนที่ 2 อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ฐำนที่ 3 Zero Waste  
ฐำนที่ 4 น้ ำใช้รู้ใช้รู้น้ ำ 
ฐำนที่ 5 โลกไร้ตะวันสะกิดคิด พิชิตลดโลกร้อน 
ฐำนที่ 6 ห้องเรียนสีเขียว 
ฐำนที่ 7 เส้นทำงชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA 
ฐำนที่ 8 บ้ำนประหยัดพลังงำน  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวที่เข้มแข็ง 
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   มีโครงกำรพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวที่เข้มแข็ง  โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะงำนวิชำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำและ
รำยได้ระหว่ำงเรียน ลดอัตรำออกกลำงคัน กำรป้องกันและช่วยเหลือผู้เรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันส ำรวจ
นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันโดยก ำหนดให้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนเด็ก ภำคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือทรำบ
ข้อมูลรำยบุคคลและให้กำรช่วยเหลือสนับสนุนได้ตรงตำมควำมเป็นจริง  จัดหำทุนกำรศึกษำให้นักเรียนให้
โรงเรียนเฝ้ำระวังดูแล ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำ โรงเรียนติดตำมนักเรียนขำดเรียน 
ผิดปกติ  แจ้งโรงเรียนติดตำมนักเรียนกลับมำเข้ำเรียนและประสำนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอ่ืนขอควำม
ร่วมมือรับนักเรียนที่มีควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถเรียนในระบบโรงเรียนได้ 
2. โครงกำรประชุมเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
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                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   ประชุมเครือข่ำยประชำสัมพันธ์   
ประชุมเครือข่ำยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ออกตรวจเยี่ยมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จัดแนะแนวกำรศึกษำต่อร่วมกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำในพ้ืนที่ จัดท ำ MOU กับสถำนศึกษำใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม จำกผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ ดังนี้ 

1. ด้ำนวิชำกำร จัดหำครูผู้สอนให้ครบชั้นเรียน จัดสื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน จัดทัศนศึกษำ 
นอกสถำนที่ จัดแนะแนวกำรเรียนต่อ 

      2. ด้ำนงบประมำณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. และจัดหำงบประมำณจำกท้องถิ่นมำช่วย 
สนับสนุนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  

     3.  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จัดหำครูผู้สอนตรงตำมควำมถนัด จัดให้มีกำรอบรมครูด้ำน 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้ขวัญก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 

     4. ด้ำนบริหำรทั่วไป  เปิด Open Houseเพ่ือให้ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครองได้เข้ำมำรับรู้ 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำและเห็นผลงำนของนักเรียน มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  
มีกำรประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน ประชุมชี้แจงท ำ
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมแผนและปฏิทินที่ก ำหนด ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมำณ  
             โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 156 โรงเรียนได้รับสนับสนุนทุกด้ำน  ชุมชน ท้องถิ่น ให้ควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดี เชิงคุณภำพ โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 70 ได้รับกำรสนับสนุนในทุกด้ำน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพและควำมถนัดของบุคคล ปัญหำอุปสรรค และ
แนวทำงแก้ไข ฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนยำกจน จึงไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง
เพรำะต้องไปท ำงำนต่ำงถิ่น ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ให้เห็น
ควำมส ำคัญและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเข้ำใจและสำมำรถร่วมมือกันพัฒนำ  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

***************** 



ส่วนที่ 2    
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิสัยทัศน์ 

         คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พันธกิจ 
1.   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา      
     แห่งชาติ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สู่มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและ     

เท่าเทียม 
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 

น านวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน และนิเทศ
การศึกษา 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการจัดการศึกษา 

6. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งด้านการให้บริการ และคุณภาพการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
3. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

                        และมีวินัยอย่างสมดุล เหมาะสมตามช่วงวัยและมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมตาม 

ช่วงวัยอย่างมีคุณภาพและ มีคุณธรรม 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและ 

เท่าเทียม   
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน  สามารถพัฒนา

นวัตกรรม และน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหาร การเรียนการสอนและ
นิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
                   กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)                   
                   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
                   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
                  กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือ
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                   กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนา
ครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 10 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
                   กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
  กลยุทธ์ที่ 13 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
  กลยุทธ์ที่ 14 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
  กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานน า Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 16 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ 18 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ       
4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ที่ 19 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
  กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่
ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน 
ดังนี้ 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ 1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career 
Education) 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง 
รักในสถาบันชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ มี่ทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
1.2 ปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะรายบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็น
เฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือ
ความสามารถพิเศษ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะใน
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที่ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

 



 

 

 

73 

แนวทาง (ต่อ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ต่อ) 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร           
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 ประเด็นกลยุทธ์ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1 พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพ่ือที่จะเข้ารับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
3.4 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการ 
3.5 จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้
สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม 
เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
3.6 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน 
     (1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
     (2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

ด้านผู้เรียน 
7. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
8. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
9. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และ
มีนิสัยรักการอ่าน 
10. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
11. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ      
ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
12. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 
13. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และ
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     (3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) สื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทาง (ต่อ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ต่อ) 

3.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital 
Competence) และสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 
3.8 มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
3.9 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
3.10 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
3.11 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได้ 52 ขั้น                    
(IS : Independent Study) 
3.12 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ    
สหวิทยาการ เช่น 
      (1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
      (2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      (3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทาง
แก้ปัญหา 
      (4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
      (5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผล
และการหาความสัมพันธ์ 
3.13 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online 
ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
3.14 ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่
ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
3.15 ให้บริการเครื่องมือวัดและประเมินอิงสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วย
ระบบ Online Testing  
3.16 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียน
น าไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
3.17 ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรี
และกีฬาโดยจัดห้องเรียนเฉพาะด้าน 
3.18 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็น 

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy 
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
17. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า    
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
18. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
สมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน
ขึ้นไป (ระดับ2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
19. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
ด้านสถานศึกษา 
20. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
21. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
22. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามประบวน
การ 5 ขั้นตอนหรือบันได้ 5 ขั้น (IS : Independent 
Study) 
23. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ แบละ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 

ประเด็นกลยุทธ์ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4.1 สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกอบสัมมาอาชีพ 
4.2 พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
4.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับ
วิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
4.5 ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
4.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 
4.7 สถานศึกษามีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
สถานศึกษา 

24. ร้อยละของผู้เรียนมี ID plan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
25. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด 
26. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
27. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในสถานศึกษา 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 5. จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป้าหมาย
โลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานจัด
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero 
waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable 
Development : EESD) 
5.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง 

28. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
29. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development : EESD) 
30. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
โลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
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ประเด็นกลยุทธ์ 6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

6.1 ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : 
EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม
และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
6.4 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
6.6 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
6.8 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรยีนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
6.9 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
6.10 ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ การบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
6.11 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพื่อยกระดับสู่
ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
6.12 ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6.13 จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
6.14 จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้

31. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ    
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละ
ระดับ 
32. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
33. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
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สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
    

 
แนวทาง (ต่อ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 

6.15 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า 
รวบรวม ผลิต พัฒนาและเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย
ทางการศึกษา 
6.16 ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท าแบบรูปและรายการ
สิ่งก่อสร้าง 
6.17 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.18 ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและ
กลุ่มสถานศึกษาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
6.19 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
6.20 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
6.21 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

 

ประเด็นกลยุทธ์ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7.1 พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ 
Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด สื่อ วิดีโอ 
และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
7.2 พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
7.3 สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่าน Digital Platform 
 

34. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
35. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนา
ตนเองผ่าน Digital Platform 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและ

พัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการ
วิเคราะห์ความขาดแคลนและความต้องการครู 
1.2 ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนด
สมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนการผลิตครู 
ทั้งระบบ 
 

36. สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี 
37. สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
38. สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และ
พอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 

 ประเด็นกลยุทธ์ 2 พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 
(Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร 
2.2 ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (Career Path)  
2.3 ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันอ่ืน จัดท าหลักสูตร
ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ก าหนด 
2.4 สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC)  
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด
ชั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  
2.7 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, 

39. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามความจ าเป็น ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
40. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ และการ
วัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
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Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาท่ี 3 
 
 

แนวทาง (ต่อ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ต่อ)  
2.8 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของครู
ที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.9 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction)  
2.10 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้แลบะทักษะในการ
สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดชั้นสูง (Higher Order Thinking) 
2.11 ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 
2.12 ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
2.13 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online 
และแบบ Face-to-Face Training 
2.14 ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการ
ประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณครู ทุกๆ 5 ปี 
(ประเมิน 360 องศา) 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ 3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1 พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
3.2 พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
3.3 พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษา
ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง การ
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

41. สถานศึกษา และหน่วยงานมีระบบฐานข้อมูล
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
42. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ Digital Technology  
43. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้
สาขาที่ขาดแคลน 
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3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ 
Digital Technology  
 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
1.2 สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส า
มะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
1.3 สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการรับ
นักเรียนทุกระดับ 
1.4 สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม 
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง ครบถ้วน 
1.5 สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บ
รวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

44. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละ
ระดับการศึกษา 
45. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
46. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือและ 
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
47. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ 2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัด ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนา
ผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือ
องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนเข้าถึง
บริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
เสมอกัน ตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
(1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
(2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(3) ด้านการบริหารจัดการ 
(4) ด้านงบประมาณ 
(5) ด้านความปลอดภัย และ 
(6) ด้าน Digital Technology 

48. เขตพ้ืนที่การศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
49. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามที่ก าหนด 
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2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ   

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ 
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ และน ามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียน
สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) 
หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกัน
และระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตใน
สังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความ
พร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
3.4 จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ 
ในการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดการจัดการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

50. มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ       
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
51. ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือ
สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ 4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน 
และสถานศึกษาทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ 
4.2 จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
 

52. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
53. ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
54. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจาก
กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานน า Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

55. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
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5.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้าน 
Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
56. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แนวทาง (ต่อ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ต่อ) 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
5.4 ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุก
ระดับอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5.5 ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital 
Pedagogy ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology : DLIT) 
5.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

  

 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษา 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสทิธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.2 ส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง 
1.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี
ผลงานเชิงประจักษ ์
1.4 ก าหนดให้หน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเนน้
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA : Integrity & Transparency Assessment) 

57. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 1 มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วน
ราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก าหนด 
58. ร้อยละของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาผา่นเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
59. ร้อยละของสถานศึกษาที่มผีลการประเมินภายนอกใน
ระดับดีขึ้นไป 
60. ร้อยละของหน่วยงานผา่นการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ      
(ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
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ประเด็นกลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม

บริหารจัดการศึกษา 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐาน (Area-Based Management) รูปแบบการบริหาร
แบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
2.2 ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัด
การศึกษา ในระดับพื้นที่ 
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขต กลุ่ม
โรงเรียน ฯลฯ 
2.4 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
2.5 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
(Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
2.6 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

61. ร้อยละของสถานศึกษา หน่วยงานมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ       

4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการ
บริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ  
และรับการก ากับติดตาม 
3.2 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดย
ในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจาย
อ านาจ เช่น  
(1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมศึกษา 
(2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
(3) Autonomous School 
3.3 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา 

62. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
63. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้ง
ระบบ 
64. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
65. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน 
(มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/
ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
66. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
67. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก         
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(Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ 
และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
   

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
แนวทาง (ต่อ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ต่อ) 

3.4 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology 
ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation) 
3.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเท่านั้น 
3.6 ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
3.7 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน
นวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
3.8 น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน 
การปฏิบัติการตรวจสอบ ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
3.9 สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
3.10 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการ
บริหารจัดการที่หลายหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบคละชั้น 
3.11 พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาด
เล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอ่ืนๆ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
3.12 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ
กระจายอ านาจ 
3.13 สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นกลยุทธ์ 4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

เพียงพอ 
  แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน 
และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ 
4.2 จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
 

68. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
69. ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาหน่วยงานน า Digital Technology มาใช้ในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงาข้อมูลด้านต่างๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
  แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนา
ตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคล น าไปสู่การตัดสินใจระดับปฏิบัติ 
5.2 พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน แบละ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษา และหน่วยงานใช้
ในการปฏิบัติงานตามภาระกิจ 
5.3 เพ่ือพัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือ
สนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่
รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่เชื่อมโยง
กันทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจน
เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
5.4 พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่

70. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
71. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษา 
5.5 พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ 
น าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนรายบุคคล 

ปฏิญญาข้อตกลง (MOU)  
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระหว่าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
กับ  

ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา   
    โดยมีคุณภาพ พัฒนาการแต่ละด้านในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 
2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สามารถอ่านค าพื้นฐานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับขาติ (NT และ O-NET) ผู้เรียน มีคะแนนรวมเฉลี่ย ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
    มีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 3  
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ในบัญชีค าพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ตามเกณฑ์พื้นฐานที่ก าหนด 
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 100 มีทักษะพื้นฐานที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 (3ร&4ก) ตามศักยภาพ    
   ของตนเอง 
7. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใช้ ID-plan และ PLC  ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
8. ครูมีการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ แบบ Active Learning และสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ควรรู้ 
    และต้องรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
9. โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีการบริหารจัดการและวิธีการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา 
    อย่างเหมาะสม เป็นรายบุคคล 
10. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
     ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ    

แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่ความส าเร็จ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวมอนเตสชอร่ี วอลดอร์ฟและแนวคิดอื่น ๆ ให้มีความพร้อม 
    ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และสามารถอ่านค าพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
2. ใช้การนิเทศภายนอกโดยใช้ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3. สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาครูวิชาการในการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู ้และส าหรับจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. จัดท าเครื่องมือและเกณฑ์ประเมินนักเรียนแต่ละระดับชั้นครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก          
5. ส่งเสริม สนับสนุน ครูมกีารใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ แบบ Active Learning และ 
    สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล (Digital Media) 
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7. ใช้คณะกรรมการเป็นกลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา อาทิ รองผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์  
    ประจ ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ต.ป.น. และ คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
8. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ     
9. ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล ตลอดจนใช้ข้อมูลมาเป็นฐานในการปรับปรุง พัฒนาและตัดสินใจ 

ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งใช้คณะกรรมการและ
บุคลากรในท้องถิ่นเป็นพลังและกลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา อาทิ คณะกรรมการกลุ่ม เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

2. ส่งเสริมสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน อาทิ การพัฒนาวิชาการ, ค่ายวิชาการ โดยการ
ขับเคลื่อนจากคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จ  
            ตามเป้าหมาย 

ระดับสถานศึกษา 

ด้านบริหารจัดการในภาพรวม 
1. ผู้บริหารและครูแสดงความรับผิดชอบ โดยการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สร้างความตระหนักแก่ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของปฏิญญานี้ 

อาทิ ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ NT, O-NET จัดท าประกาศ/ป้ายนับเวลาถอยหลัง (Count Down) 
การจัดกิจกรรมครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เป็นต้น 

3. ใช้ PLC เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง 

4.   ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล (Digital Media) ต่างๆ   
      โดยเฉพาะ website และ LINE ในการบริหารจัดการ 
5.   จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน เอ้ือต่อพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ 
      ของนักเรียน 
6.   ระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      7.   ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายปฏิญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาลปีท่ี 1 – 3) 
1. วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
2. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
4. จัดห้องเรียนและบรรยากาศที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

       5. พัฒนานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้สามารถอ่านค าพื้นฐานได้ตามเกณฑ์  



 

 

 

88 

6. จัดหาสื่อ ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอกับผู้เรียน 
7. จัดเก็บ น าเสนอ และเผยแพร่ผลงานผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 

ด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET)  
      1. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
       2. ก าหนดเป้าหมายยกระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ NT & O-NET ทั้งในรายวิชาและภาพรวม 
       3. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะ 4 กลุ่มสาระหลัก 
       4. วางแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู ้การวัดและประเมินผล ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
           ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       5. จัดการเรียนการสอนโดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       6. น าแนวข้อสอบ NT. O-NET. PISA แทรกในหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด 
           ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกนักเรียนให้คุ้นเคยการท าข้อสอบดังกล่าวอย่างตอ่เนื่องตลอดปี 
      7. น านวัตกรรมและสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการเรียนการสอน 
      8. จัดกิจกรรมซ่อมเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี 

ด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
      1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ และการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ 
      2. จัดกิจกรรมแก้ปัญหาเฉพาะส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
      3. จัดหา ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
      4. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม การแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
      5. จัดท ารายงานความก้าวหน้าการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เดือนละ 1 ครั้ง 

ด้านความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
      1. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
      2. ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทีต่างๆ มาใช้ในการฝึกสื่อสาร 
          ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะสื่อ Echo English. DLTV และ DLIT 

3. ประเมินความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นระยะๆ 

ด้านการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 (3ร & 4ก) 
      (รู้ภาษา Literacy, รู้ค านวณ Numeracy, รู้ ICT, การคิดแบบมีวิจารณญาณ Critical Thinking,        
       การสื่อสาร Communication, การท างานร่วมกัน Collaboration, การสร้างสรรค์ Creativity) 
      1. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยเน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียน 
      2. ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ด้านการใช้ ID-plan และ PLC ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
     1. ผู้บริหาร และครูทุกคนจัดท า ID-plan เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่เชื่อมโยงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
      2. ใช้ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายใน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน        
          โดยก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 
      3. น าเสนอ เผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม PLC ในสื่อสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ด้านการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนรวม) 
      1. สร้างวัฒนธรรมของการเรียนรวม เช่น สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างบ้าน ครู บุคลากร  
          นักเรยีน และผู้ปกครอง อาทิ ยินดีรับเรียนเข้าเรียน ศึกษาและเรียนรู้ข้อมูล, พฤติกรรมนักเรียน 
          รายบุคคล ยอมรับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 
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      2. ออกแบบหลักสูตร สื่อนวัตกรรม เทคนิคการสอน และน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามแผนการศึกษารายบุคคล 
          (Individual Educational Program) 
      3. จัดโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนได้สูงสุดตามความสามารถ 
          
      4. ให้บริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และความช่วยเหลือต่างๆ ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี 
         ความต้องการพิเศษทุกคน 

ด้านการจัดท า และการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นการปฏิบัติ แบบ Active Learning            
และสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ แบบ Active Learning และสอดคล้องกับ 
    มาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษานเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการจัดท าและการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ  
   แบบ Active Learning และสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  
   เพื่อ พัฒนา และยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของครูทุกคน 

            3. ใช้ PLC ขับเคลื่อนการจัดท า และการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ    
1. จัดท า แผนงาน/โครงการ  ที่ครอบคลุมมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. ผู้บริหาร และครดู าเนินการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ   ที่ครอบคลุมมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษา ที่ก าหนด 

      3. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
       4. มีการสรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ น าเสนอ เผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงาน  
               และน าผลไปปรับปรุง/พัฒนาสถานศึกษา 
 

********************************************** 
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3.1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 (งบประจ า) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

ที่ รายการ 
จัดสรร

งบประมาณ      
ปี พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

ก. ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ     
1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 91,050  
2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนิเทศฯ กตปน. 22,500  
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 300,000  
4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 75,000  
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์             112,500  
6 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 2,700  
7 วัสดุส านักงาน 150,000  
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 187,500  
9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,250  
10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 75,000  
11 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (2 ราย) 297,000  
12 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน ์ 150,000  
13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ าเปน็ (ส ารองจ่าย) 1,000,000  
    

  รวม 2,474,500  
ข. ค่าสาธารณูปโภค    
1 ค่าไฟฟา้ 675,000  
2 ค่าน้ าประปา 22,500  
3 ค่าโทรศัพท ์ 40,500  
4 ค่าไปรษณยี์โทรเลข 37,}500  

  รวม 775,500  
รวมทั้งสิ้น 3,250,000  

 

หมายเหตุ    รายการ ก 1 – 12 และรายการ ข 1 - 4  การใช้จ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายทุกรายการ 
                 รายการ ก 13 ให้เสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อขอให้ ผอ.สพป.ขก. 1 พิจารณาอนุมัติ 
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3.2 สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบตามภารกิจงานกลุ่ม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สนองนโยบายสพฐ. 
กลุ่ม 

ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

กิจกรรมหลัก 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

920,850 นโยบายที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

2 
 
 
 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลทั้งระบบ 

348,560 
 
 
 

นโยบายที่ 3 
 
 
 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
 

3 โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึง   
การบริหารศึกษาที่มีคุณภาพ        
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริหาร
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

141,410 นโยบายที่ 4 กลุ่มส่งเสริม             
การจัดการศึกษา 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
กิจกรรมหลัก  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการภารกิจได้ตาม
มาตรฐานส านักงาน 

839,180 นโยบายที่ 5 กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มนโยบายและ

แผน 
กลุ่มบริหารการเงิน

และสินทรัพย์ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา และ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
รวมทั้งสิ้น 2,250,000   
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3.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบจาก สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(ฐาน ปี 2561) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 แข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 560,000 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 
2 พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนฯ (วิทย์-คณิต) 80,700 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 
3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกล DLTV  130,000 นางสารภี  ประจันตะเสน 
4 พัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 46,200 นางนฤมล  แหวะสอน 
5 ประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน 37,320 นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน 
6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 14,200 น.ส.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน 
7 ประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 37,000 น.ส.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน 
8 ประชุมคณะท างานปรับมาตรการคืนอัตราว่าง 4,500 น.ส.วิจิตร  มูลแวง 
9 การส ามะโนประชากรวัยเรียนและการรับนักเรียน 20,000 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 
10 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (O-NET) 903,460 นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง 
11 ประชุมจัดท าแผนด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม(RT) 57,200 น.ส.ชนกกาญจน์ ตุไตลา 
12 ประชุมประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) 136,896 น.ส.ชนกกาญจน์ ตุไตลา 
13 ประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 255,300 น.ส.วิจิตร  มูลแวง 
14 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 60,000 น.ส.พงษ์ลัดดา  รักณรงค์ 
15 ทดสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 588,160 นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา 
16 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 42,500 น.ส.กชพร  จันทนามศรี 
17 แข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 68,900 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 
18 สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือ 109,000 นางพัฒนา  สิมมาโคตร 
19 พัฒนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวการจัด

ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายให้มี
คุณภาพ จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

59,280 น.ส.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน 

20 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           
ปีการศึกษา 2561 

149,958 น.ส.พงษ์ลัดดา  รักณรงค์ 

21 สานพลังประชารัฐ (รร.คุณภาพประจ าต าบล) 69,500 นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ 
22 เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา 20,000 นางเจษฏาภรณ์  วงษ์ทรงยศ 
23 ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 30,000 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 
24 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 346,500 นายวราวุธ  ปัทถาพงษ์ 
25 แก่นน าเครือข่ายนักธุรกิจน้อย 30,000 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 
26 พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน (ITA) 

150,000 นางวิไลวรรณ  รักสนิท 
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3.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบจาก สพฐ. และหน่วยงานอ่ืนๆ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(ฐาน ปี 2561) 

ผู้รับผิดชอบ 

27 สร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย 
พลังงานและความหลายหลายทางกายภาพ 

40,000 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 

28 ค่ายทักษะชีวิตด้วยหลักคุณธรรม 80,000 นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ 
29 ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 440,000 นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ 
30 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม และกีฬา  (สนับสนุนจาก

อบจ.ขอนแก่น) 
1,000,000 นางสาวสุกัญญา มาช านิ 

 



                                      
            
                       

 
            ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1    

                               ที ่ 401/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรยกร่ำงนโยบำยกำรจดักำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
------------------------- 

         ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดย
ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ นโยบำยพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของรัฐบำลจำกยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 12    (พ.ศ. 2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2560-2579 จุดเน้นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มำเช่ือมโยงเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผน ปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม ยุทธศำสตร์ ให้สอดคล้อง กับสภำพปัญหำ
และที่เกิดจำกควำมต้องกำรของพื้นที่ (Bottom up) เพื่อให้ได้ประโยชนส์ูงสุดในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

                    เพื่อให้กำรด ำเนินกำรยกร่ำงนโยบำยกำรจัดกำรศกึษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมหลักเกณฑ์ และบรรลุตำมนโยบำย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร  ดังนี้     

         1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
    1. นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1          ประธำนกรรมกำร 
    2. นำยรังสฤษฏิ์  ธนะภมูิชัย            รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 รองประธำนกรรมกำร 
    3. นำยวิเศษ  พลอำจทัน                รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1           กรรมกำร                                           
    4. นำยศิริกุล  นำมศิริ                   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1            กรรมกำร 
    5. นำยเสด็จ  ทะยะรำช                รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1        กรรมกำร 
    6. นำงภัทรนันฐ์  ไหลงำม              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1            กรรมกำร  

             มีหน้าที ่  ให้ค ำปรึกษำ   แนะน ำ   เสนอแนะ   และอ ำนวยกำรให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย      
และบรรลุวัตถุประสงค์ 

          2.  คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
      1. นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1      ประธำนกรรมกำร 
      2. นำยรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 รองประธำนกรรมกำร 
      3. ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในเขตพื้นท่ี ที่ 1-10      กรรมกำร 
      4. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ      กรรมกำร 
      5. นำยสมหวัง  บุญสิทธ์ิ                  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                          กรรมกำร 
      6. นำงสมคดิ  เมืองสอน       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร      กรรมกำร 
      7. นำงวิมลพรรณ พยัคฆกุล              รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรกำรเงินและสินทรัพย์                                    กรรมกำร 
      8. นำงสำววิจิตร  มูลแวง                 ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                              กรรมกำร 
      9. นำงเจษฎำภรณ์  วงษ์ทรงยศ         ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                                    กรรมกำร 
     10. นำงวิไลวรรณ  รักสนิท                ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                                          กรรมกำร 
     11. นำยบุญเรียน  จันทรเสนำ            ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี       กรรมกำร 
     12. นำงสำวพรพิมล  ทักษะวรบุตร       ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                                                 กรรมกำร                     
     13. นำยกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมำ         ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                                                 กรรมกำร 
     14. นำงมณีวรรณ  นำมโสม               ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                                                                กรรมกำร 
     15. นำงสุดสงวน  กลำงกำร              ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                                                                กรรมกำร 
     16. นำงสำวฉวีวรรณ  แก้วหล่อน        ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                                                                กรรมกำร 
     17. นำยประสงค์  บุญมำ                 ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                                                            กรรมกำร    
     18. นำงบุษรำ  อ่อนคง       ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
            /19. นำงอุบลรัตน์.. 
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     19. นำงอุบลรตัน์  หำญพำณชิย์           ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
     20. นำยมิตรชัย  มั่งคั่ง                  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
     21. นำงชนิสำ  ฮวดศร ี        ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
     22. นำงสำวสุกัญญำ  มำช ำน ิ             ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                                                           กรรมกำร 
     23. นำงสำวศุภกำนต์  ประเสริฐรัตนะ    ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                                                        กรรมกำร 
     24. นำงเพ็ญศิริ  ยำสิงห์ทอง               ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                                                           กรรมกำร 
     25. นำงสำวกชพร  จันทนำมศร ี  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร      กรรมกำร 
     26. นำงสำวพรชนก  เหล่ำเทพ  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
     27. นำงสุจิตร์  ไชยโก                       นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ                                                      กรรมกำร 
     28. นำงชโลทร  กองพันธ์   นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
     29. นำงนฤมล  น้อยวัน   นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร     กรรมกำร 
     30. นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ                  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     31. นำงสำวพงษ์ลัดดำ  รักณรงค์  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     32 .นำงณิชชำรีย์  ตั้งวำนิชกพงษ์         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
     33. นำงสำรภี  ประจันตะเสน                   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     34. นำงสำวนพภำภรณ์  ตุงไธสง               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร                         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     35. นำงจรวยพร  หำดสมบัติ                    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     36. นำงณัฐยำ  สีหะวงษ์                         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                มีหน้าที่    
                   1. วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน 
                   2. ศึกษำและน ำนโยบำยดำ้นกำรศึกษำของนำยกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผน 
                   3. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1     
                   4. จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  

       3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย 
           3.1 นำงวิมลพรรณ  พยัคฆกุล   ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรกำรเงินและสินทรัพย์               ประธำนกรรมกำร 
           3.2 นำงสุนทรียำ  มหำโยธำ     นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำรพิเศษ                                                               กรรมกำร  
           3.3 นำงธฤษวรรณ  แสนธิ        นักวิชำกำรเงินและบัญชชี ำนำญกำร                                                            กรรมกำร     
           3.4 นำงวิไล  มั่งคั่ง                นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ                                    กรรมกำรและเลขำนกุำร                                  

           มีหน้าที ่  ยืมเงินทดรองรำชกำร เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ และจัดท ำหลักฐำนทำงกำรเงินให้เป็นไป 
                       ด้วยควำมเรียบร้อย      

                        ให้คณะกรรมกำรที่ไดร้ับแต่งตั้ง ปฏิบตัิหน้ำที่ดว้ยควำมอุตสำหะ วิรยิะ บรสิุทธิ์ ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส เพื่อให้เกดิผลเป็นท่ี
ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมและประเทศชำติ สืบไป 

                                                     สั่ง  ณ  วันท่ี    26    ตุลำคม       พ.ศ.     2561 

                                                                                                                 

                                                                   
                                                                                (นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 
                                                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 


