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กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานและ
ขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา โดยมีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม วงเงินงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการ
การดาเนินงาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2565) แผนการศึกษาแห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนกลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญ หาและนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วน เพื่อเป้าหมายคุณภาพของคนทุกช่วงวัย และลดความ
เหลื่อมล้า โดยเฉพาะ การมุ่งเน้นผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
มีนาคม 2563
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ที่ปรึกษา
1. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
2. นายรังสฤษฎ์ ธนะภูมิฃัย
3. นายศิริกุล นามศิริ
4. นายเสด็จ ทะยะราช
5. นายวรรณชัย บุสนาม
6. นายบุญเย็น โหว่สงคราม

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

คณะทางาน
1. นายภูมิพัทธ เริองแหล่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 หัวหน้าคณะทางาน
2. นางสุมัทนา แก้วจินดา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางานและเลขานุการ
3. นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางสารภี ประจันตะเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางจรวยพร หาดสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางณัฐยา สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญกร
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวเกษแก้ว คามา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
อยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
จำกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ในรำชกิจจำนุเบกษำ ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2561 โดย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 กำหนดอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไว้ดังนี้
ให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรให้ เ ป็ น ไปตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมี
อำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1) จัดทำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ส อดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น
2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ งกำกับตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำร
จัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่
จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9) ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10) ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย

๒
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มอำนวยกำร
2) กลุ่มนโยบำยและแผน
3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
9) หน่วยตรวจสอบภำยใน
10) กลุ่มกฎหมำยและคดี
ซึ่งแต่ละกลุ่มงำนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มอำนวยกำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ข) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
(ค) ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(ฉ) ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ช) ดำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่งำน
ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยและแผน
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถำนศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
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3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ
(ค) ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย
4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
(ง) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ
และงำนบริหำรสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย
5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
(ค) วิเครำะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำร
ลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และดำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อน
เงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำร
ออกบัตรประจำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำร
ดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย
6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
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(ค) ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณ
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย
7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตร
กำรศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำร
ประเมินผลกำรศึกษำ
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง
ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย
8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ
สถำบันสังคมอื่น
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ
นโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด
เนตรนำรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
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(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย
9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล
ทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่กำหนด
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ง) ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย
(ข) ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
(ง) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
(ช) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และงำนคดี
ของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย”
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โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
กลุ่มอำนวยกำร
- งำนธุรกำร
- กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
- กลุ่มงำนประสำนงำน
- กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์
- กลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิกำร

กลุ่มนโยบำยและแผน
- งำนธุรกำร
- กลุ่มงำนนโยบำยและแผน
- กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
- กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
- งำนธุรกำร
- กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลัง และกำหนดตำแหน่ง
- กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
- กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
- กลุ่มงำนพัฒนำบุคคล
- กลุ่มงำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ P-OBEC
- กลุ่มงำนวินัยและนิติกร

หน่วยตรวจสอบภำยใน
- งำนธุรกำร
- กลุ่มงำนตรวจสอบกำรเงินและบัญชี
- กลุ่มงำนตรวจสอบและดำเนินงำน

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
- งำนธุรกำร
- กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ
- กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
- กลุ่มงำนส่งเสริม สนับสนุน กำรระดมทรัพยำกรและทันกำรศึกษำ
- กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
- งำนธุรกำร
- กลุ่มงำนบริหำรกำรเงิน
- กลุ่มงำนบริหำรบัญชี
- กลุ่มงำนบริหำรพัสดุ
- กลุ่มงำนบริหำรสินทรัพย์

- งำนธุรกำร
- กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
- กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
- กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
- กลุ่มงำนนิเทศติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
- กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ

- งำนธุรกำร
- ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
- งำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
- งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- งำนธุรกำร
- งำนธุรกำร
- งำนฝึกอบรมและพัฒนำเพือ่ เพิ่มศักยภำพ
- งำนสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียน
- งำนลำศึกษำต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวิจยั
สภำพทั
ว
่
ไปของส
ำนั
ก
งำนเขตพื
น
้
ที
่
ก
ำรศึ
ก
ษำประถมศึ
- งำนร้องทุกกข์ษำขอนแก่น เขต 1
- งำนเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยพัฒนำครู
- งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

1.1 สถำนที่ตั้ง

๗
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ 13 ถนน
ศูนย์รำชกำร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทร. 0 - 4324 - 6663 -5 โทรสำร 0 – 4323 – 6530 http://www.kkzone1.go.th/
1.2 เขตพื้นที่บริกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีเขตพื้นที่บริกำรในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
ประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่
อำเภอ
เมืองขอนแก่น
บ้ำนฝำง
พระยืน
รวม

พื้นที่
(ตร.กม.)
953.400
334.000
172.000
1,459.400

ตำบล
18
7
5
30

เทศบำล

หมู่บ้ำน
267
74
46
387

นคร
1
1

เมือง
2
2

อบต.
ตำบล
11
6
4
21

1.3 แผนที่เขตพื้นที่บริกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

5
2
2
9

๘
2. ข้อมูลพื้นฐำน
2.1 ข้อมูลด้ำนอัตรำกำลัง
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กรอบที่
ลาดับ

ตาแหน่ง

ที่

วิทยฐานะ

จานวน

ก.ค.ศ.

ไม่มีวิทย

ชานาญ

ชานาญ

กาหนด

ฐานะ

การ

การพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ตาแหน่งที่มี ตาแหน่ง
คนครอง

ว่าง

รวม

1

ผอ.สถำนศึกษำ

158

0

3

138

0

141

17

158

2

รอง ผอ.สถำนศึกษำ

13

0

1

4

0

5

8

13

3

ครู

1122

87

118

915

2

1122

0

1122

4

ครูผู้ช่วย

106

106

0

0

0

106

0

106

5

ครูอัตรำจ้ำง

11

0

0

0

7

4

11

6

พนักงำนรำชกำร

45

0

0

0

39

6

45

122

1057

1

1420

35

1455

รวม

1455

193

หมำยเหตุ ข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ข. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข.(1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมมำตรำ 38ค(2)
กรอบที่
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง

วิทยฐานะ

ก.ค.ศ.

ไม่มีวิทย

กาหนด

ฐานะ

ชานาญการ

จานวน

ชานาญการ
พิเศษ

ตาแหน่ง
เชี่ยวชาญ

ที่มีคน
ครอง

ตาแหน่ง
ว่าง

รวม

1

ผอ.สพท.

1

0

0

1

0

1

0

1

2

รอง ผอ.
สพท.

9

0

0

5

0

5

4

9

3

ศึกษำนิเทศก์

22

0

1

15

1

17

0

17

รวม

32

0

1

21

1

23

4

27

หมำยเหตุ ข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบตั งิ ำนจริง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
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ค. จำนวนนักเรียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ลำดับที่
ระดับ
ก่อนประถมศึกษำ
1
อนุบำล 1
2
อนุบำล 2
3
อนุบำล 3
รวม
ประถมศึกษำ
1
ประถมศึกษำปีที่ 1
2
ประถมศึกษำปีที่ 2
3
ประถมศึกษำปีที่ 3
4
ประถมศึกษำปีที่ 4
5
ประถมศึกษำปีที่ 5
6
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษำตอนต้น
1
มัธยมศึกษำปีที่ 1
2
มัธยมศึกษำปีที่ 2
3
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(คน)

หมำยเหตุ

645
1831
2084
4560
2878
2768
2774
2890
2962
2974
17246
805
830
840
2475
24281

จำแนกขนำดของโรงเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียน
ขนำดโรงเรียน
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
ขนำดใหญ่พิเศษ

จำนวนนักเรียน
ตั้งแต่ 1 – 120 คน
ตั้งแต่ 120 – 600 คน
ตั้งแต่ 601 – 1500 คน
ตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป
รวม

จำนวน (โรงเรียน)
99
54
1
2
156

ร้อยละ
63.46
34.62
0.64
1.28
100

๑๐
ข (๒) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ค (2)
กรอบที่
ลำดับ
ตำแหน่ง
ก.ค.ศ.
ตำแหน่งที่
ที่
กำหนด
มีคนครอง
ประเภททั่วไป

จำนวน
ตำแหน่ง
ว่ำง

รวม

1

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

10

3

7

10

2

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

0

0

0

0

3

เจ้ำพนักงำนพัสดุ
รวม

0
10

0
3

0
7

0
10

หมำยเหตุ

ว่ำงไม่มีเงิน 7

ประเภทวิชำกำร
1

นักจัดกำรงำนทั่วไป

5

6

0

6

2

นักประชำสัมพันธ์

1

1

0

1

3

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

9

5

4

9

4

นักวิชำกำรพัสดุ

2

2

0

2

5

นักทรัพยำกรบุคคล

9

9

0

10

6

นิติกร

2

2

0

2

7

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

6

7

0

7

8

นักวิชำกำรศึกษำ

5

5

1

6

9

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
รวม

3
42

2
39

3
7

3
46

ว่ำงไม่มีเงิน 2

ในสถำนศึกษำ
1

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

1

1

0

1

2

เจ้ำพนักงำนพัสดุ
รวม

2
3

1
2

1
1

2
3

หมำยเหตุ ข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบตั ิงำนจริง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ที่

อัตรำกำลังครู / ปี

ขำด/โรง

เกิน/โรง

พอดี/โรง

รวม

1
2
3

2559
2560
2561

-74/43
-121872
-142/86

79/53
33/23
3321

66
63
51

5
-88/158
109/158

4

2562

-114/73

33/2166

64

-76/158

หมำยเหตุ : อัตรำกำลังครูตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.

หมำยเหตุ
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2.2 กำรให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
เรื่องที่พิจำรณำ
1. กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

2.กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.1 ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันได้
- บรรจุใหม่
- รับรำชกำรแล้ว(ย้ำยตำมผลกำรสอบ)
2.2 ครูผู้ช่วย กรณีมีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
2.3 ครูผู้ช่วย (โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี 2560)
2.4 ครูผู้ช่วย (นักศึกษำทุน สควค.)
2.5 ครูผู้ช่วย (นักศึกษำทุน ด้ำนกำรำสอนภำษำต่ำงประเทศที่ 2)
3. กำรบรรจุและแต่งตั้งผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
4. กำรบรรจุและแต่งตั้งผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
5. กำรบรรจุและแต่งตั้งผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
6. กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค(2)
6.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับปฏิบัติกำร
7. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ในสถำนศึกษำ)
7.1 ข้ำรำชกำรครูสำยผูส้ อน
7.2 ข้ำรำชกำรครูสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
8. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
8.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค (1) (ศึกษำนิเทศก์)
8.2 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค (2)
9. กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผำ่ นกำรพัฒนำ
อย่ำงเข้ม เป็นตำแหน่งครู
10. กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

จำนวน
ครั้ง

รำย

1

3

3
2
1
2
0
0
2
0
0

60
4
10
24
0
0
24
0
0

0

0

1
2

42
30

3

9

2
0

22
0
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3. กำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและงำนทะเบียนประวัติ
ผลกำรพิจำรณำ (ขั้น/คน)
ไม่ได้ รวม
เรื่องที่พิจำรณำ
ดีเด่น ดีมำก
ดี
พอใช้ เลื่อน ทั้งสิ้น
3.1.1 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (ต.ค.2561- มี.ค.2562)
- กลุ่มที่ 1 คศ. 3 ลงมำ
559 516 339
0
3 1,417
- กลุ่มที่ 2 คศ. 4 - 5
1
2
0
0
3
รวมทั้งสิ้น
560 518 339
0
3 1420
3.1.2 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 (เม.ย.2562- ก.ย.2562)
- กลุ่มที่ 1 คศ. 3 ลงมำ
908 360 164
0
24 1,456
- กลุ่มที่ 2 คศ. 4 - 5
2
1
1
0
0
4
รวมทั้งสิ้น
910 361 165
0
24 1,460
3.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค (2)
กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและงำนทะเบียนประวัติ
ผลกำรพิจำรณำ (ขั้น/คน)
เรื่องที่พิจำรณำ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ไม่ได้
ดีเด่น ดีมำก
ดี
พอใช้ เลื่อน
3.2.1 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค (2)
- ครั้งที่ 1 (ต.ค.2561- มี.ค.2562)
23
16
0
0
0
- ครั้งที่ 2 (เม.ย.2562 - ก.ย.2562)
20
22
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
20
22

รวม
ทั้งสิ้น

39
42
42

๑๓
4. กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรเกษียณอำยุรำชกำร
กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร เรื่องที่พิจำรณำ
1. พิจำรณำเห็นชอบ เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร
กำรอุธรณ์ กำรร้องทุกข์บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- กำรดำเนินกำรคดีปกครอง
2. พิจำรณำเห็นชอบเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรเกษียณอำยุรำชกำร
2.1 เกษียณอำยุรำชกำร

จำนวน
ครั้ง
4

รำย
4

0

0

1

150

5. กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน
เรื่องที่พิจำรณำ
ครั้ง
รำย
1. กำรให้มีวิทยฐำนะและกำรเลื่อนวิทยฐำนะ
1.1 ครูชำนำญกำร
8
25
1.2 ครูชำนำญกำรพิเศษ
4
10
1.3 ครูเชี่ยวชำญ
1.4 รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
1
1
1.5 รองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ
1.6 ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
1.7 ผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ
1
1
1.8 ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
1.9 ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ
2. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2
3,055
3. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร
2
15
ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
------------------------นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง จะเน้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่
พิเศษเฉพำะ ที่มีควำมยำกลำบำกในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรจัดศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพของประชำกรวัยเรียน
กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่ง
ทะเล และเกำะแก่ง เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศในระยะยำว ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและเกิด
จิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและเกิดจิตสำนึกรักใน
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
ผลกำรดำเนินงำน
1. สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึก ษำปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต ร จั ดบรรยำกำศ สิ่ งแวดล้ อม และจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อให้ ผู้ เ รีย น
แสดงออกถึ ง ควำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ ยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มี
คุ ณ ธรรม ร้ อ ยละ 100 ของสถำนศึ ก ษำ จ ำนวน 156 แห่ ง ที่ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร จั ด บรรยำกำศ
สิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำ ร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีควำมเข้ำใจและตระหนักส่งเสริมปรับปรุงหลักสูตร
จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็ นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม ในวันประชุมประจำเดือน ประชุมผู้บริหำร และ
ประธำนกลุ่มเครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ
2. นิเทศติดตำมและให้คำแนะนำช่วยเหลือครูผู้สอนและบุคลำกรของโรงเรียนในกำรปรับปรุง
หลั กสู ตรจั ดบรรยำกำศ สิ่ งแวดล้ อมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อให้ ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักใน
สถำบัน หลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม
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3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรสอดแทรกกิจกรรมจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มี
คุณธรรม ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และไปพัฒนำผู้เรียน
4. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง เป็นหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองของชำติ มีคุณธรรม เช่น จัดกิจกรรมในวันสำคัญทำงชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ กำรรณรงค์รักษำสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน
เป็ นต้น ครู นั กเรีย น ชุมชนท้องถิ่น มีควำมรักในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และยึดมั่นใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่ อบ้ำนเมือง เป็นพลเมืองของชำติ มี
คุณธรรม จริยธรรม รักษำสิ่งแวดล้อม จัดบรรยำกำศในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้น่ำอยู่
สถำนศึกษำดำเนินงำนแต่ละด้ำน ดังนี้
1. กำรปรับปรุงหลักสูตรของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับหลักสูตรสถำนศึกษำครอบคลุม
ทุกสถำนศึกษำ และนำไปใช้ประกอบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับชั้น
2. กำรจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ
สถำนศึกษำมีกำรจัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้อแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันชำติ
ศำสนำ และพระมหำกษั ต ริ ย์ เช่ น จั ด ให้ มี รู ป ภำพ ป้ ำ ยนิ เ ทศ สำรสนเทศ จั ด ให้ มี มุ ม ขำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ทุกห้องเรียน ประดับธงชำติตำมรั้วโรงเรียน มีลำนกิจกรรมสำหรับแสดงควำมเคำรพต่อ
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
3. กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนให้แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ
สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สงผลให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันชำติ
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ เช่น กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ กำรบำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ เช่น กำร
ช่วยกันเก็บขยะ ตำมวัน หมู่บ้ำน สถำนศึกษำเข้ำร่วมพิธีวันสำคัญทำงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. สถำนศึกษำน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้จัดทำโครงกำรส่งเสริม สนับสนุน
สถำนศึกษำ คือ โครงกำรค่ำยทักษะชีวิตสร้ำงภูมิคุ้มกันต้ำนภัยยำเสพติดและอบำยมุข ด้วยหลักคุณธรรม
ปี 2562 และโครงกำรอบรมลู ก เสื อ ต้ ำนภั ย ยำเสพติ ดร้ อ ยละ 100 จ ำนวน 156 แห่ ง น้ อมน ำ
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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โครงกำร/กิจกรรมพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ ร.10
ด้ำนที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
1. โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ
2. กิจกรรมสภำนักเรียน
3. กิจกรรมเข้ำวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ
4. โครงกำรวันสำคัญ
5. กิจกรรมลดวเลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
6. โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม จริยธรรม
7. โครงกำรโรงเรียนสุจริต
ด้ำนที่ 2 มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
1. กิจกรรมหน้ำเสำธง
2. สถำนศึกษำพอเพียง
3. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
4. นักธุรกิจน้อย
5. ดนตรีพื้นเมือง วงไดโนซอง
ด้ำนที่ 3 มีงำนทำ มีอำชีพ
1. กิจกรรมลดเวลำเรียนพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
2. กิจกรรมกำรฝึกอำชีพสถำนประกอบกำรจริง
3. โครงกำรทำเหรียญโปรยทำน
4. โครงกำรห้องเรียนสีขำว
ด้ำนที่ 4 เป็นพลเมืองดี
1. กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ YC
2. กิจกรรมอำสำสมัคร ร.10 บำเพ็ญประโยชน์และพัฒนำชุมชน
3. กิจกรรมต้ำนภัยยำเสพติด
4. กิจกรรมครู D.A.R.E
โครงกำร/กิจกรรมกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติ
1. กิจกรรมทำปุ๋ยหมักจำกใบไม้
2. กิจกรรมกำรออม
3. โครงกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง
4. โครงกำรเลี้ยงไก่ไข่
5. กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดทำโครงกำรค่ำยทักษะชีวิ ต
ภูมิคุ้มกันต้ำนภัยยำเสพติดและอบำยมุข ด้วยหลักคุณธรรม ปี 2562 และ โครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัย
ยำเสพติ ด นั ก เรี ย น ครู จำกสถำนศึ ก ษำเข้ ำ อบรม จ ำนวน 220 คน นั ก เรี ย นที่ ผ่ ำ นกำรอบรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดและมีทักษะชีวิตรู้จักป้องกันตัวเองให้
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ห่ำงไกลจำกยำเสพติด ปรับเจตคติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่สร้ำงควำมเดือนร้อนสำมำรถดำรง
ตนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และจัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ นักเรียนได้รับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือและวิทยำกรภำยนอก ตำรวจ D.A.R.E จำก
สถำนีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น และเรือนจำกลำงจังหวัดขอนแก่น ในกำรป้องกันและมีภูมิคุ้ มกันต้ำนภัย
ยำเสพติดรวมทั้งภัยคุกคำมอื่น ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและครอบครัว รวมทั้งเป็นแกนนำในกำรจัด
กิจกรรมป้องกันปัญหำยำเสพติด และเฝ้ำระวังปัญหำภัยคุกคำมอื่น ๆ ในสถำนศึกษำ
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ในทุกมิติ โดยมีเป้ำหมำย เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง เป็น
พลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร มีทักษะวิชำชีพ และ มีทักษะชีวิตที่เหมำะสมสอดคล้ องกับสังคมปัจจุบัน โดยกำรพัฒนำระบบ
กำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1. สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
กำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลัก
ชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี
ของชำติและพลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำม
ต้องกำรและมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ และสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนสึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและพื้นที่
ผลกำรดำเนินงำน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 1 ก ำหนดแนวทำงให้
สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำร
พัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล จำนวน 156 แห่ง ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนและ
บริ บ ทของเขตพื้ น ที่ป ระชุ มเชิง ปฏิบั ติกำรครูวิ ช ำกำร ในกำรพัฒ นำหลั กสู ต รสถำนศึ กษำและกำรจั ด
กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหน้ำที่พลเมืองเพื่อ
ปลู ก ฝั ง หลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง รั ก และเทิ ด ทู น สถำบั น หลั ก ของชำติ กำรยึ ด มั่ น ในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร และจัดค่ำยวิชำกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรพัฒนำทักษะอำชีพในชุมชนและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรป้องกัน
ตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบต่ำง ๆ และสถำนศึกษำดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร ศึกษำนิเทศก์นิเทศติดตำม
กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้คำปรึกษำ แนะนำ ครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สะท้อนผลกำรนิเทศผลกำรนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของครู และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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2. นักเรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ
และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับสูงขึ้น
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศึกษำที่เปิดสอน
ระดับปฐมวัย จำนวน 146 แห่ง ได้นำนวัตกรรมแนวทำงจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิด
มอนเทศ เซอรี่ แนวคิดวอลดอร์ฟ แนวคิดไฮสโคป และแบบบูรณำกำรเพื่อเป็นทำงเลือกให้โรงเรียนได้
นำไปพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในระดับปฐมวัย โดยดำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแผนกำร
จัดประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ปฐมวัย และศึกษำผลกำรพัฒนำในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบ ด้วยแบบประเมินตนเองในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ของครูปฐมวัย แบบประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย และแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยโดยมีกำรพัฒนำโดยสรุป ดังนี้
1. คุณภำพของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้วยกำรประเมินตนเอง
ของครูปฐมวัย ครูสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้ในระดับดีมำกและดี มีคุณภำพทุก ๆ ด้ำน ด้ำน
กำร จัดบรรยำกำศในห้องเรียนปฐมวัย ด้ำนกำรสร้ำงเสริม คุณธรรม จริยธรรม ด้ำนกำรจัดกิจกรรมตำม
แนวมอนเทสเซอรี ด้ำนกำรจัดกิจกรรมตำมแนววอลดอร์ฟ และด้ำนกำรจัดกิจกรรมหลัก 6 หลัก โดยเน้น
เด็กเป็นสำคัญและส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ของเด็กให้มีควำมพร้อมควำมสมบูรณ์
2. ผลกำรประเมินพัฒนำเด็กปฐมวัยอำยุ 3-6 ปีในภำพรวมมีพัฒนำกำรในระดับดีมำก
3. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยอำยุ 5-6 ปี มีพัฒนำกำรในภำพรวมอยู่ใน
ระดับดีมำก
4. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
สติปัญญำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพ ระดับ 3 ทุกด้ำน จำนวน 2345 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
3. นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดทำโครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรรักษ์ภำษำไทยเนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2562 ผู้รับผิดชอบเสนอโครงกำร
เพื่อขออนุมัติโครงกำรจัดทำหนังสือประชำสัมพันธ์ กิจกรรมกำรแข่งขัน 7 กิจกรรม ที่สถำบันภำษำไทย
กำหนดในระดับกลุ่มเครือข่ำย เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดแข่งขันในระดับเขต วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
เพื่อคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มเครือข่ำย เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ และส่งผลกำรดแข่งขันไปยังสถำบัน
ภำษำไทย เพื่อร่วมพิจำรณำคัดเลือกเข้ำร่วมระดับประเทศ
2. โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนำกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป.1-6 โดยใช้คำพื้นฐำน นวัตกรรม/สื่อ/อุปกรณ์
ชุดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเขียนที่หลำกหลำย เขตพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงกำรโดยใช้วิธี Conference
ให้โรงเรียนในสังกัดทรำบกระบวนกำรทำงำน/จัดทำชุดบัตรคำของแต่ละระดับชั้นให้สอดคล้องกับหลัก
และวิธีกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยในแต่ละระดับชั้น โรงเรียนดำเนินกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ เขตพื้นที่ส่งเสริม สนับสนัน นิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรโครงกำรนิเทศของ

๑๙
ศึกษำนิเทศก์ ประจำกลุ่มเครือข่ำย เขตพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ำยแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำเครื่องมือ
เพื่อทดสอบกำรอ่ำน กำรเขียน ของนักเรียน
3. โครงกำรห้องสมุด 3 ดี จีเอฟ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน เขตพื้นที่ร่วมกับกองทุนจีเอฟ
จำกัดมหำชน ร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน เพื่อให้มีนิสัยรักกำรอ่ำนและสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นยุวบรรณำรักษ์ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกคณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในกำร จัดอบรมผู้นำนักเรียนแกนนำยุวบรรณำรักษ์และครูผู้รับผิดชอบห้องเสมุด
โรงเรียน เกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 90 โรงเรียน ผลที่เกิด ครู นักเรียนได้แสดงออกด้ำนทักษะควำมสำมำรถทำง
ภำษำไทย ผ่ำนกิจกรรมกำรแข่งขันทั้งหมด 7 กิจกรรมและมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้บริหำร
ครูผู้สอน นักเรียน ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทยของนักเรียนทุก
ระดับชั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นไปตำมที่หลักสูตรกำหนด และมีผลกำรประเมินกำรอ่ำนและกำร
เขียนทุกระดับชั้น ป.1-ป.6 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ อยู่ในระดับดี
มำก
นักเรียนคิดเลขเป็น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีแผนงำนโครงกำรกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนคิดเลขเป็น จัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรสอนคณิตศำสตร์ตำมแนวทำงเวท
คณิต โครงกำรพัฒนำครูคณิตศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใช้สถำนกำรณ์ปัญหำเป็นฐำน
กิจกรรม ท่องสูตรคูณ กิจกรรมค่ำยวิชำกำร สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนใช้นวัตกรรมกำรสอน
แบบต่ำง ๆ เช่น กำรสอนตำมแนวเวทคณิต กำรสอนโดยใช้สถำนกำรณ์ปัญหำเป็นฐำนกำรสอนโดย Open
Approach ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรทำงคณิตศำสตร์ ศึกษำนิเทศก์ นิเทศติดตำมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ สะท้อนผลกำรนิเทศ สรุปรำยงำนผล และผลกำรประเมินในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ คิดเลขเป็น อยู่ในระดับดีเยี่ยม
นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศึกษำในสังกัดที่มี
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียน ของ สพฐ. จำนวนส 140 แห่ง สถำนศึกษำในสังกัดที่มีกำรพัฒนำห้องสมุด ตำมแนวทำงกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ.จำนวน 135 แห่ง สถำนศึกษำ
ในสังกัดที่มีกำรจัดห้องสมุดมีชีวิต ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียนของ สพฐ. จำนวน 135 แห่ง ผู้บริหำร ครูผู้สอน นักเรียน ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนและครูผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน กำร
เขี ย นภำษำไทยของนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น มี ส มรรถนะเป็ น ไปตำมที่ ห ลั ก สู ต รก ำหนด
สถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรห้องสมุดโรงเรียนให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตำมแนวทำงของ
ห้องสมุด3 ดี และนักเรียนได้รับกำรอบรมพัฒนำให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน และ สำมำถนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดได้
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ที่รองรับโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุดมี ชีวิต แหล่งกำรเรียนรู้ให้มี
ควำมหลำกหลำยเพื่อเอื้อต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ จำนวน 2 โครงกำร ดังนี้

๒๐
1. โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนำกำร
จัดกิจกรรมกำเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป.1-6 โดยใช้คำพื้นฐำน นวัตกรรม/สื่อ/อุปกรณ์
ชุดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเขียนที่หลำกหลำย เขตพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงกำรโดยใช้วิธี Conference
ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด จั ด ท ำชุ ด บั ต รค ำของแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก และวิ ธี ก ำรสอนเพื่ อ
พัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยในแต่ละระดับชั้น โรงเรียนดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เขตพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรโครงกำรนิเทศของศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่ม
เครือข่ำย เขตพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ำยแต่งตั้ง คณะกรรมกำรจัดทำเครื่องมือเพื่อทดสอบกำรอ่ำน-กำร
เขียนของนักเรียน
2. โครงกำรห้องสมุด 3 ดี จีเอฟ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน เขตพื้นที่ร่วมกับกองทุน
จีเอฟจำกัดมหำชน ร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน เพื่อให้มีนิสัยรักกำรอ่ำนและ
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เป็นยุวบรรณำรักษ์ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกคณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในกำรจัดอบรมผู้นำนักเรียนแกนนำยุวบรรณำรักษ์และครูผู้รั บผิดชอบห้องเสมุด
โรงเรี ย น เกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก กำรอ่ ำ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรห้ อ งสมุ ด โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 90 โรงเรียน
4. นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 นักเรียนมีผลกำรประเมิน
กำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม โดยพัฒนำครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์โดยกำรสอนตำมแนวททำง Active Learning ส่งเสริมกระบวนกำรนิเทศภำยใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ศึกษำนิเทศก์ให้คำปรึกษำกับครูในกำรจัดกำรเรียนกำร สอนเพื่อ
พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ประชุมสะท้อนผลกำรนิเทศ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. นักเรียนมีทักษะกำรสื่อสำรอังกฤษและสื่อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นักเรียนมีทักษะภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 1 จั ดท ำโครงกำรพั ฒ นำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ โดยมีกิจกรรมสอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษทั้งครูผู้ สอนและนักเรียน และประชำสัมพันธ์ให้ สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรจัด
สภำพแวดล้ อมที่เอื้ อต่อกำรเรี ยนรู้ ภำษำอังกฤษของนักเรียนโดยเน้นด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน สถำนศึกษำใช้สื่อเสริมภำษำอังกฤษที่เป็นแอพลลิเคชั่น Echo English สื่อออนไลน์ สื่อ
สมเด็จพระเทพฯ และสื่อจำกเว็บไซต์ Eng24 เพื่อส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่หลำกหลำย
และเขตพื้น ที่ ได้จัดทำโครงกำรนิ เทศติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำโดยใช้กำรนิเทศแบบ
กัลยำณมิตร เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถดำเนินกำรและส่งผลต่อนักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรได้อย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพ และนั กเรีย นผ่ำนเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล กำรเรียนรู้กลุ่ มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) ระดับดีมำก

๒๑
นักเรียนมีทักษะภำษำต่ำงประเทศที่สองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 1 จั ด กำรเรี ย นกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศที่สอง คือ ภำษำจี น จำนวน 4 แห่ง โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น โรงเรี ยนสนำมบิน
โรงเรียนบ้ำนทุ่ม (ทุ่มประชำนุเครำะห์) และโรงเรียนบ้ำนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น โดยใช้ทักษะกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศที่สองให้แก่นักเรียน กิจกรรมชุมนุมภำษำจีน กิจกรรมสอนเสริมภำษำจีน
6. นักเรียนมีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดำเนินกำรศึกษำสภำพ
ข้อมูล ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำน
Digital Literacy พัฒนำชุดส่งเสริมกำรเรียนรู้สำหรับครู ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
Active learning โดยใช้ Digital Technology เป็นฐำน ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำชุดส่งเสริมกำรเรียนรู้
สำหรับครู ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร Active learning โดยใช้ Digital Technology
เป็น ฐำน นิ เทศติดตำมและประเมินผลกำรพัฒ นำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร Active
learning โดยใช้ Digital Technology เป็นฐำนอย่ำงเป็นระบบ สรุปผล และขยำยผลชุดส่ งเสริมกำร
เรี ย นรู้ ส ำหรั บ ครู ในกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนกำร Active learning โดยใช้ Digital
Technology เป็นฐำนของโรงเรียน ในสังกัด และส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำ Digital Literacy มำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะควำมต้องกำรและควำมถนัด สร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนี้
1.ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสำระกำรเรียนรู้เทคโนโลยีและในรำยวิชำเพิ่มเติมให้
ผู้เรียน มีทักษะและควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ Digital Literacy
2.ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำรและควำมถนัด สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิต โดยมีกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ
3.ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำและขยำยผลชุดส่งเสริมกำรเรียนรู้สำหรับครู ในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนกำร Active learning โดยใช้ Digital Technology เป็ น ฐำน ร้ อ ยละ 100
สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะด้ำน Digital Literacy สถำนศึกษำ
จัดกิจกรรม กำรเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ Digital Literacy นักเรียนได้รับกำรเรียนรู้ สำมำรถใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ในกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับ Digital Literacy
7. นักเรียนมีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดทำโครงกำรให้นักเรียน
ได้รับควำมรู้และฝึกทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ดังนี้
1. โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด เพื่อพัฒนำกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
ในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง จัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ นักเรียนได้รับควำมรู้ ควำม
เข้ำใจจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิทำงลูกเสือ และวิทยำกรภำยนอก ตำรวจ D.A.R.E จำกสถำนีตำรวจภูธร
เมืองขอนแก่น และเรือนจำกลำงจังหวัดขอนแก่น ในกำรป้องกันและมีภูมิคุ้มกันต้ำนภัยยำเสพติดรวมทั้ง

๒๒
ภัยคุกคำมอื่น ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและครอบครัว รวมทั้งเป็นแกนนำในกำรจัดกิจกรรมป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดและเฝ้ำระวังปัญหำ ภัยคุกคำมอื่น ๆ ในสถำนศึกษำ
2. โครงกำรค่ำยทักษะชีวิต นักเรียนแกนนำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ในกำรเป็นแกนนำสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดและมีทักษะชีวิตรู้จักป้องกันตัวเองให้ห่ำงไกล
จำกยำเสพติด ปรับเจตคติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนในสังคมสำมำรถดำรง
ตนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
8. นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ผลกำรเปรียบเทียบจำนวน
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 และ ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 4 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
วิชำภำษำไทย มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 30.06
วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 1.79
วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 8.61
วิชำวิทยำศำสตร์ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 4.16
แนวทำงหรือวิธีกำรในกำรดำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ ก ำกั บ ช่ ว ยเหลื อ นิ เ ทศ ติ ด ตำม ซึ่ ง ขั บ เคลื่ อ นโดยกำรนิ เ ทศภำยนอกใช้
กระบวนกำร PLC และขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
รวมทั้งดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมโดยกำรกระจำยอำนำจให้กับกลุ่มเครือข่ำย สถำนศึกษำ
ขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย วิเครำะห์ผลกำรทดสอบเพื่อวำงแผนโดยนำข้อมูล
จำกกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำและกำหนดเป้ำหมำยเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กำรส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน นิเทศ ติดตำมสร้ำงควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญของกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ นิเทศ ติดตำมจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร อบรม ให้ควำมรู้ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ กำรเตรียม
ควำมพร้ อมผู้เรีย น สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จัด
กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม
นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) มำกกว่ำร้อย
ละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ผลกำรเปรียบเทียบจำนวน
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(ONET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 และ ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 4 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้

๒๓
วิชำภำษำไทย มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 18.27
วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 0.18
วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 1.29
วิชำวิทยำศำสตร์ มีคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 2.83
แนวทำงหรือวิธีกำรในกำรดำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ ก ำกั บ ช่ ว ยเหลื อ นิ เ ทศ ติ ด ตำม ซึ่ ง ขั บ เคลื่ อ นโดยกำรนิ เ ทศภำยนอกใช้
กระบวนกำร PLC และขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
รวมทั้งดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมโดยกำรกระจำยอำนำจให้กับกลุ่มเครือข่ำย สถำนศึกษำ
ขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพ
ชื่อนวัตกรรม กำรพัฒนำสมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ชุมชนกำร
เรียนรู้ ทำงวิชำชีพ (PLC)
วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและควำมต้องกำรของครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยกำรสนทนำกลุ่มวิชำกำรกลุ่มสถำนศึกษำ
2. สังเครำะห์รูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC) เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. อบรมเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำรในกำรขับเคลื่อนชุมชนกำร
เรียนรู้ ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) สู่สถำนศึกษำ
4. ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
5. กำกับติดตำมกำรจัดกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ โดยใช้กลุ่มเครือข่ำยฯเป็นฐำน
6. นิเทศติดตำมกำรจัดกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ และผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของ
ครู ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษำนิเทศก์
ผลกำรดำเนินงำน
1. กำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงจริงจัง มีกำรนิเทศ ติดตำมจำกผู้อำนวยกำรโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ในระดับเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในกำรสอบ O-NET
และทดสอบด้วยแนวข้อสอบ O-NET อย่ำงต่อเนื่อง
2. โรงเรียนเกิดควำมตระหนัก ผู้บริหำรและครูร่วมกันวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำโดยใช้
กระบวนกำรเชิงระบบเพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีกำร ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จผู้เรียนในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรเรียน
ปัญหำและอุปสรรค
ควำมพร้อมของทรัพยำกรต่ำง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งมีขนำดแตกต่ำงกัน ส่ งผลให้กำรดำเนินกำร
ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเป็นไปตำมบริบทของโรงเรียน

๒๔
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. วิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และปัจจัยที่สงผลสัมฤทธิ์ของนักรเยนระดับกลุ่มเครือข่ำย กำร
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC) เพื่อหำแนวทำงและวิธีกำรในกำรส่งเสริม ให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย
กำหนดเป็นแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระและรำยกลุ่มสำระ
ของโรงเรียน
2. วิเครำะห์ผลกำรประเมินของเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยโรงเรียนและ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ สรุปเป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน
3. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มเครือข่ำยให้มีควำมเข้มแข็งด้วยวิชำกำรเพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำน
วิชำกำรแก่โรงเรียนภำยในกลุ่มเครือข่ำย
4. ช่วยเหลือนิเทศ เทคนิควิธีกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคั ญ โดยจั ด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ จ ริ ง และเน้ น กำรเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ปั จ จั ย พั ฒ นำสื่ อ และส่ งเสริ มกิจกรรมที่เน้นให้ นักเรียนเน้นใช้คำถำมที่ยั่ว ยุและกระตุ้นให้
นักเรียนคิดวิเครำะห์
9. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศึกษำมีกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง Active Learning ทุกแห่ง และสถำนศึกษำมีหน่วย
และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning จำนวน 130 แห่ง
กำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จำนวนสถำนศึกษำที่มีหน่วยและแผนกำร
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active
Learning)
1. ภำษำไทย
130
2. คณิตศำสตร์
130
3. วิทยำศำสตร์
145
4. ภำษำอังกฤษ
130
5. สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
145
6. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
156
7. สุขศึกษำและพลศึกษำ
156
8. ศิลปะ
156
ผลจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
ด้ำนผู้เรียน ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรลงเมือปฏิบัติจริง ได้ร่วมมือ
กันคิดค้นหำคำตอบแก้ปัญหำ คิดวิเครำะห์ สรุปแนวคิดและสื่อสำรให้ผู้อื่นได้เข้ำใจแนวคิดของตนเอง
อภิปรำยโต้ตอบ ซักถำม เพื่อสรุปเชื่อมโยงแนวคิดและองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
ด้ำนครูผู้สอน มีกำรปรับพฤติกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำกผู้บอกควำมรู้เป็นผู้อำนวยกำรเรียนรู้
โดยเปลี่ยนแนวกำรจัดกิจกรรมหรือออกแบบสถำนกำรณ์ตำมแนว Active Learning ที่ให้นักเรียนได้ลงมือ
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ปฏิบัติ คิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ คิดสร้ำงสรรค์ และอภิปรำยนำเสนอแนวคิด ครูมองคิดของนักเรียนออก
และนำไปสรุปเชื่อมโยงกับหลักกำรหรือนิยำมและสะท้อนกำรสอนของตนเองได้เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป
ด้ำนผู้บริหำร ผู้บริหำรมีกำรระบบสนับสนุนครูในกำรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนตำมแนว Active
Learning ผ่ำนระบบนิ เทศภำยในที่มีประสิทธิภ ำพและมีกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรของโรงเรียนปรับ
กระบวนทัศน์ในกำรเป็นผู้นำทำงวิชำกำรโดยร่วมมือกับศึกษำนิเทศก์ที่เป็นผู้นิเทศภำยนอก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
ดำเนินกำรผ่ำนโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน กิจกรรมกำรนิเทศแบบ
บูรณำกำรโดยใช้กลุ่มสถำนศึกษำเป็นฐำน และใช้ข้อมูลระดับห้องเรียนในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำร
สอนของครูให้เป็นไปตำมแนว Active Learning นิเทศครบทุกโรงเรียน ผู้เรียนกล้ำแสดงออกมีควำม
กระตือรือร้น กล้ำคิดและสื่อสำรแนวคิดของตนเอง ลงมือปฏิบัติกำรเรียนรู้ แก้ปัญหำ คิดค้นหำคำตอบ
โรงเรียนมีระบบนิเทศภำยในที่มีประสิทธิภำพและมีกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรของโรงเรียน ครูมีกำรปรับ
พฤติกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมแนว Active Learning สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมี
กำรสนับสนุนให้โรงเรียนติดตั้งระบบนิเทศภำยใน ผ่ำนกระบวนกำรนิเทศ Co-FRIEND Model ในโรงเรียน
เป้ำหมำยเฉพำะจำนวน 86 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปอีก 70 โรงเรียน ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนได้รับกำร
นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมแนว Active Learning
10. สถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้
นักเรียนตำมแนวทำง STEM ศึกษำ 136 แห่ง สถำนศึกษำไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำร
เรียนรู้ STEM ศึกษำ 115 แห่ง แต่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำง STEM ศึกษำ 91 แห่ง
สถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM ศึกษำ 41 แห่ง และมีกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้นั กเรี ยนตำมแนวทำง STEM ศึกษำ 41 แห่ง ครูที่เข้ำรับกำรอบรมด้ำนสะเต็มศึกษำ ขยำยผลกำร
จั ดกำรเรี ย นรู้ ให้ นั กเรี ย นตำมแนวทำงสะเต็ม ศึกษำและครู ที่เข้ ำรับกำรอบรมได้ข ยำยผลให้ กับ ครูใ น
สถำนศึกษำอื่น จำนวน 91 แห่ง จำนวน 576 คน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีศูนย์อบรมสะเต็มศึกษำที่เข้มแข็ง
ครูที่เข้ำรับกำรอบรมจำก สสวท.ผ่ำนกำรอบรมทุกคน ครูที่ผ่ำนกำรอบรมจำก สสวท. สำมำรถนำควำมรู้
ประสบกำรณ์ ที่ได้ขยำยผลสู่ครูในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของตนได้ ครูที่ผ่ ำนกำรพัฒนำ
สำมำรถนำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่ได้สู่ห้องเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ สังเกตจำกผลงำนงำน/ชิ้นงำนของเด็ก
ในแต่ละช่วงวัย
ผลจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียน
ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. ติดตำมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษำศูนย์กำรอบรมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำหน่วยงำนในจังหวัด
ขอนแก่นประกอบด้วย สพฐ 5 เขต อปท.สช.และกศน. จำนวน 4 รุ่น คือ ระดับ ป.ต้น ป.ปลำย ม.ต้น
และ ม.ปลำย ที่ผ่ำนกำรพัฒนำ(ผลกำรทดสอบหลังกำรอบรม) นำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่ได้รับไปพัฒนำ
ครู ของแต่ละศูน ย์ กำรอบรมได้อย่ ำงมีประสิ ทธิภ ำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ผลผ่ ำนกำร
ทดสอบหลังกำรอบรมทุกคน
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2. ครูที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์อบรมสะเต็มระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 3 ระดับ คือ
ระดับ ป.ต้น ป.ปลำย และ ม.ต้น จำนวน 120 คน นำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่ได้ไปขยำยผลในระดับกลุ่ม
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ นำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่ได้ไปขยำยผลในระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและครูในโรงเรียนทุกคนรู้และเข้ำใจกระบวนกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ
ทั้งบูรณำกำรในสำระกำรเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมในช่วงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้นักเรียนมีชิ้นงำนจำก
กำรปฏิบัติสะเต็ม
ผลกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ
1. โรงเรียนในสังกัดนำสู่ห้องเรียนโดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็นแกน
2. จัดกิจกรรมในส่วนที่เป็นเนื้อหำส่วนใหญ่โรงเรียนบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3. ผู้เรียนมีชิ้นงำนอยำก/ง่ำย ตำมช่วงวัย แต่ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรลงเมือปฏิบัติจริง โดยใช้
ช่วงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ผลจำกกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูหลังจำกเข้ำรับกำรอบรมขยำยผลกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ
1. ผู้เรียน ครู มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มมำกยิ่ง เห็นได้จำกกำร
เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน และกลุ่มสำระอื่น ๆ ของผู้เรียน
2. ครูมีควำมมั่นใจในกำรจัดกำรสอนสะเต็มศึกษำโดยเริ่มจำกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก
3. ครูสำมำรถเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มที่สำมำรถนำสู่กำรปฏิบัติจริงของ
ผู้เรีย นได้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ โดยกำรพัฒนำครู สถำนศึกษำในสังกัด
ตำมหลักสูตรกำรอบรม สสวท.ด้วยระบบทำงไกล ครูที่ผ่ำนกำรอบรมขยำยผลให้ครูในกลุ่มพัฒนำเครือข่ำย
คุณภำพกำรศึกษำโดยกำรสนับสนุนวิทยำกร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็น พัฒนำกำรเขี ยนแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่เน้นกำรเชื่อมโยงกับกรอบ
หลั กสู ตรท้องถิ่น ของเขตพื้น ที่กำรศึกษำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักเรียนและกำรเตรียมคนที่ มี
คุณภำพสู่สังคม และศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ำย และทีมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษำ นิเทศ ติดตำมกำร
จัดกำรเรียนรู้
กำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ
1. ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำโดยบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เช่น กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็นแกน
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ต่อเนื่องเพรำะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลำนำน
นักเรียนมีผลงำนเชิงประจักษ์เชื่อมโยงกับท้องถิ่น
3. นักเรียนนำเสนอชิ้นงำนในรูปแบบโครงงำนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูหลังจำกเข้ำรับกำรอบรม
ขยำยผลให้ครู สถำนศึกษำอื่น กำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ
ครูที่ผ่ำนกำรอบรมขยำยผลให้ครูในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยสนับสนุนวิทยำกร สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็น
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11. สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำรเรียนรู้บันได 5 ขั้น(IS :Independent
Study)
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีสถำนศึกษำในสังกัดที่
เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 2 แห่ง สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่จัดกำร
เรียนรู้ตำมกระบวนกำรเรียนรู้บันได 5 ขั้น(IS: Independent Study) 2 แห่ง สถำนศึกษำในโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล จัดครูสอน IS จำนวน 11 แห่ง กระบวนกำรดำเนินงำนโดยจัดทำโครงกำร
โรงเรี ย นมำตรฐำนสำกลและส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรีย นได้ ด ำเนิ นกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนแบบ IS ในวิ ช ำ
วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 และได้ประชำสัมพันธ์ให้
โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้เปิดทำกำรสอนในวิชำ IS ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น ๆ
ได้จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ IS
12. สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศที่สองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 1 สถำนศึ ก ษำจั ด
สภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรเรียน กระบวนกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
และด ำเนิ น กำรโดยกำรประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ทุ ก โรงเรี ย นด ำเนิ น กำรจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม กำรจั ด
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษของนักเรียนโดยเน้นด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ใช้สื่อ
เสริมภำษำอังกฤษที่เป็นแอพพลิเคชั่น Echo English สื่อออนไลน์ สื่อสมเด็จพระเทพฯ และจำกเว็บไซต์
Eng 24 เพื่อส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย
13. นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สร้ำงควำมตระหนักให้ครู
แนะแนวมีองค์ควำมรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับเรียนต่อจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ทั้งสำยอำชีพและสำยสำมัญ ตำมนโยบำยของรัฐบำลที่กำหนดสัดส่วนกำรเรียนต่อสำยอำชีพและสำย
สำมัญเป็น 50:50 ได้จัดโครงกำรตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพื่อกำรเรียนต่อในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในกำรเรียนต่อสำยอำชีพและสำยสำมัญ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำภำคบัง
คบเรียนต่อจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งสำยอำชีพและสำยสำมัญ ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นเตรียม
กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นและครูแนะแนวได้ตระหนักและหำแนวทำงในกำรแนะแนวนักเรียนให้เรียน
ต่อ และนักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพทุกคน
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14. สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ตำมควำมถนัด
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้และสร้ำงบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำม
ถนัดของนักเรียน โดยฝึกอำชีพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ มีกำรแนะแนวกำรฝึกอำชีพจำกหน่วยงำน
อื่น เช่น อบต. สถำบันอำชีวศึกษำของภำครัฐ และเอกชน มำช่ วยเสริมสร้ำงแนะแนวกำรฝึกทักษะและ
กำรจัดตลำดนัดโลกอำชีพ ณ ศูนย์ฝึกอำชีพกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยและศูนย์กำรเรียนรู้
ปัญญำภิวัฒน์ ให้นักเรียนที่สนใจฝึกอำชีพที่สนใจ สำมำรถหำรำยได้ระหว่ำงเรียนและลดอัตรำกำรออก
กลำงคันของนักเรียนได้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศึกษำทุกแห่งจัดกำรเรียนรู้
และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัดของนักเรียน มีกำรพัฒนำทักษะและ
สร้ำงเสริม ประสบกำรณ์อำชีพให้แก่ผู้เรียน โดยใช้แนวทำงจำกคู่มือของสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เรื่อง “แนวทำงกำรเสริมทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพให้กับนักเรียน” ตำมองค์ประกอบในกำรเสริม
ทักษะอำชีพครบทั้ง 4 กิจกรรมหลักคือ
1. มีกำรสำรวจและวิเครำะห์อำชีพที่นักเรียนสนใจ
2. มีกำรประสำนควำมร่วมมือจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรร่วมกำหนดควำมรู้ ทักษะอำชีพ และคุณลักษณะ
ทีจ่ ำเป็น
3. มีกำรนำเนื้อหำเรื่องกำรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์อำชีพไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สถำนศึกษำและลงสู่กำรปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4. มีกำรกำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลในเรื่องทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ
15. นักเรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศึกษำที่จัดรำยกำรอำหำรกลำงวัน
โดยใช้โปรแกรม THAI SCHOOL LUNCH 154 แห่ง สถำนศึกษำสำมำรถลดจำนวนนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร
ได้ 38 แห่ง จำนวนนักเรียนที่มีภำวะอ้วน 1359 คน จำนวนนักเรียนที่มีภำวะผอม 778 คน จำนวนนักเรียนที่มี
ภำวะเตี้ย 520 คน สถำนศึกษำที่ไม่สำมำรถลดจำนวนนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร 14 คน
16. สถำนศึกษำที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรคัดแยกขยะของสถำนศึกษำ
จัดประกวดกำรคัดแยกขยะ และห้องน้ำ ห้องส้วมสะอำด และบริเวณโรงเรียนสะอำดร่มรื่นน่ำเรียนน่ำอยู่ประจำปี 2562
ประกวดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ กำรคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และห้องส้วมสะอำด เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตสำนึกและ
นิสัยรักควำมสะอำดให้กับครูและนักเรียน โดยแบ่งกำรประกวด เป็น 4 ขนำด 1. ขนำดเล็ก 2. ขนำดกลำง 3. ขนำดใหญ่
4.ขนำดใหญ่พิเศษ โดยคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงยูทูปใน รำยกำร พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.
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นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
ตั้งแต่กำรจู งใจ คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพและ
สมรรถนะอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ ปรับเปลี่ยนบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่
ที่มีคุณภำพ และประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำร เป็นมืออำชีพ มีทักษะวิชำชีพขั้นสูง โดยปรับบทบำท
จำก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้” สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็น
ระบบ และวัดผลงำนจำกกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง นอกจำกนี้มีกำรออกแบบ วำงแผนกำรผลิตและพัฒนำ
ครูอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่กำรกำหนดมำตรฐำนวิชำชีพขั้นสูง เงินเดือนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้
สำมำรถจู งใจบุ คคลที่เก่ ง ดี มีควำมรู้ มำเป็นครู มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลั งระยะยำว (20 ปี) ร่ว มมื อกั บ
สถำบันกำรศึกษำในกำรผลิตครู และมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำครู อย่ำงต่อเนื่อง โดยนำ Digital Platform
มำเป็นเครื่องมือทั้งกำรพัฒนำ อบรมครู และกำรจัดทำฐำนข้อมูลกำลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ
ครู ประวัติกำรพัฒนำ ฝึกอบรม นำไปสู่กำรวิเครำะห์ วำงแผนกำลังคนได้อย่ำงต่อเนื่อง
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
มี ศั ก ยภำพ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และบุ ค ลำกรในสั ง กั ด ที่ พั ฒ นำนำตนเองผ่ ำ นระบบ Digital
Technology
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้พัฒนำบุคลำกรในสังกัด ดังนี้
ตำแหน่ง
จำนวน
พัฒนำตำมควำม
พัฒนำผ่ำนระบบ Digital หมำยเหตุ
จำเป็น
Technology
ผู้บริหำร
ครู
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

149
1501
74

149
1501
74

33
224
3

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้พัฒนำบุคลำกรในสังกัดโดยจัด
อบรมบุคลำกรทุกสำยงำน อบรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเรียนรวม อบรมครูด้วยระบบทำงไกลสะเต็ม
ศึกษำ อบรมครูปฐมวัย อบรมครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด
มอนเตสซอริ อบรมกำร คิดวิเครำะห์ อบรมคุณธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ อบรมพัฒนำกำร
เรี ยนกำรสอนภำษำอังกฤษ ตำมแนว Boot Camp อบรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนว Active
Learning โดยใช้ Digital Technology เป็นฐำน อบรมกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ ำนดำวเทีย ม(DLTV) อบรมสถำบั น พระมหำกษั ตริ ย์กั บประเทศไทย ประชุ มเลื่ อ นเงิน เดื อนครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ อบรมครูผู้ช่วยเตรียมควำมพร้อมพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ผ่ำนระบบ
TP Online อบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์ที่รำชพัสดุโรงเรียน อบรมผู้ช่วยหัวหน้ำผู้ให้กำร
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ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C.) อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบรมโรงเรียนเพื่อพัฒนำอนำมัยเด็ก
วั ย เรี ย นและวั ย รุ่ น อบรมสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม ภำยใน อบรมพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ย
ประชำสัมพันธ์
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อให้ประชำกรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีมำตรฐำน โดย 1) เน้นกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวำงแผนกำร
จัดกำรศึกษำทั้งระบบตั้งแต่กำรสำมะโนประชำกรวัยเรียน กำรรับเด็กเข้ำเรียน กำรตรวจสอบติดตำมกำร
เข้ำเรียน กำรติดตำมเด็กนักเรียนออกกลำงคัน ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ และกำร
ระดมทุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 2) ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งให้มีมำตรฐำนในด้ำนต่ำง ๆ สอดคล้อง
กับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก ได้แก่ อำคำรเรียน
อำคำรประกอบ หอประชุม สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มำตรฐำนด้ำนระบบงบประมำณ มำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรงบประมำณตั้งแต่กำร
จัดสรรงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง และมีควำมเหมำะสม เพียงพอ) นำ
Digital Technology มำเป็นเครื่องมือในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรบริกำร
กำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
1. เด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสใน
กำรเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับเพิ่มขึ้น ระดับประถมศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรแจ้ งนโยบำยและ
แนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562
1. แจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน แจ้งสถำนศึกษำ ดำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับ
นักเรียนและแจ้งให้โรงเรียนดำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนำเด็กมำสมัครเข้ำเรียน เช่น
จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน(open house) จัดกิจกรรมนิทรรศกำรที่แสดงถึงควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของโรงเรียน

๓๑
2. แจ้งให้โรงเรียนดำเนินกำรรำยงำนกำรรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร โดยโรงเรียนประสำน
ไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น อปท.ที่ว่ำกำรอำเภอ เทศบำลตำบล ศูนย์เด็กเล็ก ในกำรติดตำมเด็กที่เกิดในปี 2555
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนและเป็นกำรสำรวจประชำกรวัยเรียน ตำม
ทร.14
3. แจ้งโรงเรียนในสังกัด รำยงำนผลกำรดำเนินกำรติดตำมเด็กตำม ทร.14 เพื่อเป็นข้อมูลใน
กำรดำเนินกำรด้ำนสำรสนเทศและกำรดำเนินกำรติดตำมแผนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
4. ประสำนไปยัง อบจ. สำนักงำนเทศบำลนครขอนแก่น โรงเรียนสังกัดในสำนักงำนเทศบำล
นครขอนแก่น ประสำน กศจ.และโรงเรียนสำธิตในกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในกำรประสำน
ขอข้อมูลเด็กเกิดปี พ.ศ. 2555 เพื่อติดตำมกำรเข้ำเรียน
ผลจำกกำรแจ้งแนวปฏิบัติให้โรงเรียนดำเนินกำร
1. โรงเรียนรวบรวมข้อมูลเด็กประชำกรวัยเรียนตำม ทร.14 ครบ 156 แห่ง มีข้อมูลในกำรดำเนินกำร
ตำมแผนกำรรับนักเรียนและมีข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนในกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีข้อมูลเด็กที่เกิดปี 2555 เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรติดตำมกำรเข้ำเรียนของเด็กที่เกิดปี 2555 ในระดับชั้นป.1
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อำเภอเมืองขอนแก่น มี 18 ตำบล รวม 4377 คน
ที่
อำเภอ
ตำบล
1 เมืองขอนแก่น
ในเมืองเทศบำล
2 เมืองขอนแก่น
ศิลำ
3 เมืองขอนแก่น
โนนท่อน
4 เมืองขอนแก่น
บึงเนียม
5 เมืองขอนแก่น
ดอนช้ำง
6 เมืองขอนแก่น
ดอนหัน
7 เมืองขอนแก่น
แดงใหญ่
8 เมืองขอนแก่น
บ้ำนหว้ำ
9 เมืองขอนแก่น
พระลับ
10 เมืองขอนแก่น
ท่ำพระ
11 เมืองขอนแก่น
โคกสี
12 เมืองขอนแก่น
สำรำญ
13 เมืองขอนแก่น
บ้ำนเป็ด
14 เมืองขอนแก่น
สำวะถี
15 เมืองขอนแก่น
บ้ำนค้อ
16 เมืองขอนแก่น
เมืองเก่ำ
17 เมืองขอนแก่น
หนองตูม
18 เมืองขอนแก่น
บ้ำนทุ่ม
18
อำเภอพระยืน มี 5 ตำบล รวม 665 คน
ที่
อำเภอ
ตำบล
1 พระยืน
บ้ำนโต้น
2 พระยืน
พระยืน
3 พระยืน
พระบุ
4 พระยืน
หนองแวง
5 พระยืน
ขำมป้อม
5
อำเภอบ้ำนฝำง มี 7 ตำบล รวม 603 คน
ที่
อำเภอ
ตำบล
1 บ้ำนฝำง
หนองบัว
2 บ้ำนฝำง
ป่ำหวำยนั่ง
3 บ้ำนฝำง
โนนฆ้อง
4 บ้ำนฝำง
บ้ำนเหล่ำ
5 บ้ำนฝำง
ป่ำมะนำว
6 บ้ำนฝำง
บ้ำนฝำง
7 บ้ำนฝำง
โคกงำม
7

จำนวน(คน)
1,084
599
107
93
61
102
102
103
241
118
93
101
571
212
191
286
97
226
4377
จำนวน(คน)
242
111
160
58
94
665
จำนวน(คน)
83
83
73
114
81
82
87
603
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รวมเด็กปี 2555 ตำม ทร.14 จำนวนทั้งสิ้น 5,655 คน
3. โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรรับนักเรียนตำมแผนกำรรับนักเรียน
4. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติกำรตำมแผนกำรรับนักเรียน
2. เด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสใน
กำรเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับเพิ่มขึ้น ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดำเนินกำรแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำ
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน(open house) หรือแสดงนิทรรศกำรที่แสดงถึงควำมพรอมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำเพื่อสร้ำง แรงจูงใจให้ผู้ปกครองและเด็กสนใจที่จะเข้ำเรียนต่อ ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครของ
โรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองและนักเรียนสนใจในกำรที่จะศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งใน
โรงเรียนขยำยโอกำส และแนะนำแก่ผู้ปกครองในกรณีเด็กต้องกำรเรียนต่อในภำคกำรศึกษำอื่น เช่น กศน.
ผลจำกกำรแจ้งแนวปฏิบัติให้โรงเรียนดำเนินกำร
1. มีนักเรียนจบกำรศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และเข้ำเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำสและโรงเรียน
ในสถำบันต่ำง ๆ ครบ 100 %
2. นักเรียนในสังกัด จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรียนต่อในปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้
-นักเรียนจบทั้งหมด 3001 คน
-ศึกษำต่อในโรงเรียนเดิน 698 คน
-ศึกษำต่อโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1902 คน
-ศึกษำต่อโรงเรียนสังกัดเอกชน 7 คน
-ศึกษำต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ 4 คน
-ศึกษำต่อ กศน. 6 คน
-ศึกษำต่อโรงเรียนอื่น ๆ 190 คน
-ศึกษำต่อโรงเรียนอื่น สังกัด อบจ. 194 คน
1. นักเรียนที่จบกำรศึกษำมีควำมสนใจในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งจำกโรงเรียนเดิมที่เป็นโรงเรียน
ขยำยโอกำสหรือโรงเรียนสังกัดหน่วยงำนอื่น ๆ สถำบันอื่น
2. ผู้ปกครองส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้เข้ำเรียนในระดับที่สูงขึ้น ทั้งจำกสถำนศึกษำเดิมที่เป็นโรงเรียนขยำยโอกำส
หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น ๆ
3. เด็กได้เข้ำเรียนในพื้นที่บริกำรและได้เข้ำเรียนตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับทุกคน
4. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 ได้เข้ำเรียนและเรียนต่อชั้น ม.1 ครบทุกคน
5. มีข้อมูลสำรสนเทศในกำรดำเนินกำรรับนักเรียนและวำงแผนกำรรับนักเรียนในปีต่อไป

๓๔
3. นักเรียนออกกลำงคัน ระดับประถมศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้อัตรำกำรออกกลำงคัน
ของนักเรียนในสถำนศึกษำลดลง ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในเรื่องของกำรคัดกรองนักเรียนยำกจำนและยำกจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข เพื่อรับเงินอุดหนุนรำยหัวจำกสำนักงำนกองุทนเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559
วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ โดยจัดสรรค่ำใช้จ่ำยอุดหนุนรำยหัวให้กับนักเรียนยำกจน
และยำกจนพิเศษโดยกำรคัดกรองข้อมูลนักเรียนจำกข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ผ่ำนระบบคัดกรองเงื่อนไขของ
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ สนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยให้นักเรียนที่ยำกจน ด้อยโอกำส ในกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน สนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนและอำหำรของนักเรียนเพื่อลดอัตรำควำมเสี่ยงกำรออกกลำงคัน
นักเรียนออกกลำงคัน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้อัตรำกำรออกกลำงคัญ
ของนักเรียนในสถำนศึกษำลดลง ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยจัดอบรมและแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ (พสน.) จังหวัดขอนแก่น เพื่อกำกับ ติดตำมระบบช่วยเหลือนักเรียน เช่น ปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อบรมค่ำยทักษะชีวิตให้กับนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรประกวดสถำนศึกษำสีขำวต้ำนยำเสพติด กำรจัดโครงกำรตลำดนักวิชำกำรแนะแนวเพื่อ
กำรศึกษำต่อ ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้ำงควำมตระหนักให้ครู
แนะแนว มีองค์ควำมรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับเรียนต่อจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ทั้งสำยอำชีพและสำยสำมัญเป็น 50:50 ทำให้นักเรียนได้ตระหนักและกระตือรือร้นเตรียมกำรศึกษำต่อในระดับ
ที่สูงขึน้ โครงกำรตลำดนักวิชำกำรโลกอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ ปีกำรศึกษำ 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีโรงเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ จำนวน 44 โรง
และมี จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 450 คน เพื่อเสริมสร้ำงควำมตระหนักและองค์ควำมรู้ให้นักเรียน
และครูแนะแนว ได้เพิ่มประสบกำรณ์ในโลกอำชีพเพื่อมีงำนทำตำมควำมสนใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ให้นักเรียนมีทักษะมำกขึ้น มีควำมรู้ในเรื่องของนักธุรกิจน้อย และควำมรู้กำรจัดกำรสหกรณ์ในโรงเรียนและสอดคล้อง
กับกำรจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ เพิ่มทักษะอำชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรักและศรัทธำในอำชีพ
มีรำยได้เสริม มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง และลดอัตรำกำรออกกลำงคัน ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี ได้จัดตลำดวิชำกำรโลกอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ และคัดกรองนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษ เพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนรำยหัวจำกกองทุนเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โดยกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนด้อยโอกำสระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ให้ได้รับกำรอุดหนุนรำยหัว เพื่อบรรเทำควำมเดือนร้อนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ นอกจำกนี้
ยังลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน

.

๓๕
4. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำนำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 แจ้งสถำนศึกษำดำเนินกำรจัดทำข้อมูลประชำกร
วัยเรียนตำม ทร.14 โดยกำรประสำนไปยัง อปท. ศูนย์เด็กเล็ก เทศบำลตำบล เทศบำล อบต.หรือว่ำกำรอำเภอในเขตของ
โรงเรียนนั้น ๆ ให้บริกำรอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลด้ำนกำรแผนกำรรับนักเรียน จัดอบรมกำรทำโปรแกรม offline เพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรจัดแผนกำรรับนักเรียนและติดตำม กำรรับนักเรียน กำรย้ำยเข้ำ ย้ำยออกของนักเรียน ดำเนินกำรประสำนไปยัง
เทศบำล อบจ.ศธจ. โรงเรียนต่ำงสังกัดต่ำง ๆ ในกำรขอข้อมูลประชำกรวัยเรียนเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรดำเนินกำรจัดทำแผนกำรรับนักเรียนและเพื่อจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ รำยงำนผลกำรติดตำมและข้อมูลประชำกร
วัยเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรมำยังเขตพื้นที่
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำร ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 จะเน้ น กำรพั ฒ นำ
หน่วยงำนในสังกัดให้เป็นหน่วยงำนที่มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมี
คุณภำพและประสิทธิภำพ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่
ทำหน้ำที่ในกำรกำกับติดตำม เป็นหน่วยงำนที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล และโปร่งใส เป็น
องค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรทำงำนที่เป็น Digital เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุก
ภำคส่ ว นเข้ำมำมี ส่ ว นร่ ว มเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยมี
ประเด็น กลยุ ทธ์ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิ ท ธิภ ำพในกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 2) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและ
ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ 3) ยกระดับกำรบริหำรงำนของ
สถำนศึกษำให้มีอิสระ นำไปสู่ กำรกระจำยอำนำจ 4 ด้ำน ให้ส ถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัด
กำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำง
เหมำะสม เพี ย งพอ และ 5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำ หน่ ว ยงำนทุ ก ระดั บ น ำ Digital
Technology มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยี Big Data
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน ต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมำวิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ของประเทศ ต่อไป

๓๖
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ให้เกิดคุณภำพ และ จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนขนำดเล็กในปีกำรศึกษำ
2560 จำนวน 100 โรงเรียน โรงเรียนขนำดเล็กในปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 98 โรงเรียน ลดลง 2
โรงเรียน ดำเนินกำรตำมรูปแบบและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในแต่ละรูปแบบ
1. กำรยุบ/เลิกสถำนศึกษำ ตั้งแต่ปี 2543-2559 จำนวน 26 โรงเรียน
2. กำรเรียนรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 20 โรงเรียน ในรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน
และเรียนรวมเป็นบำงชั้น
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบคละชั้นเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบคละชั้น มีครูผู้สอนไม่ครบชั้น
4. กำรจัดกำรเรียนรู้โดยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ระบบ DLTV
และ DLITเพื่อให้โรงเรียนได้รับควำมรู้ อย่ำงมีประสิทธิภำพทั่วถึง เสมอภำคและเท่ำเทียม
5. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่เป็นเอกเทศ โรงเรียนขนำดเล็กที่มีควำมเข้มแข็งได้รับ
กำรสนับสนุน ส่งเสริม ในด้ำนภำยภำพ เช่น อำคำร สถำนที่ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอนให้มีคุณภำพเพิ่มสูงขึ้น
6. รูปแบบโรงเรียนเครือข่ำยขนำดเล็ก มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน
และแบบเรียนรวมเป็นบำงชั้น สลับระหว่ำง 2 โรงเรียน เช่น โรงเรียน ก ไปเรียนรวมกับ โรงเรียน ข
ในระดับชั้น ป.1-3 ส่วนโรงเรียน ข ไปเรียนรวมกับ โรงเรียน ก ในระดับ ป.4-6
7. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ได้รับกำรสนับสนุน ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและด้ำนอื่น ๆ จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งองค์กร
เอกชน
8. อื่น ๆ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภำคส่วน สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ประชำกร
วัยเรียนได้รับโอกำสอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนและสร้ำงแรงจูงใจ
สิทธิประโยชน์ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น สร้ำงควำมเป็นธรรม ขจัดควำมเหลื่อมล้ำในกำร
จั ด สรรงบประมำณ พั ฒ นำหลั ก สู ต รกระบวนกำรเรี ย นรู้ พั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกร ส่ ง เสริ ม กำรสร้ ำ ง
สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้สื่อแหล่งเรียนรู้ตำมธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. ผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น ระดับประถมศึกษำปีที่ 6
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ผลกำรเปรียบเทียบจำนวน
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้ นพื้นฐำน
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2560 เพิ่มขึ้น จำนวน
2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิชำภำษำไทย มีผลคะแนนกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
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ลดลงจำกปี 2560 -2.81 วิชำภำษำอังกฤษ มีผลคะแนนกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ลดลงจำกปี 2560 -7.21
วิชำคณิตศำสตร์ มีผลคะแนนกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 2.46
วิชำวิทยำศำสตร์ มีผลคะแนนกำรทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 0.69
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ส่ งเสริม สนับสนุน ในกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน(กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)
1.ด้ำนผู้บริหำร/กำรบริหำรจัดกำร
1. ประชุมชี้แจงและสร้ำงควำมตระหนักแก่ครูทุกระดับชั้น ให้เห็นควำมสำคัญของกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลในทุกระดับ โดยเฉพำะกำรประเมินในระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน O-NET
2. จัดทำโครงกำรและสนับสุนงบประมำณมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เช่น กำร
เรียนรู้ด้วยโครงงำน กำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ โครงกำรค่ำยวิชำกำร เพื่อมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์โดยตรง
จัดหำ เชิญผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ประสบควำมสำเร็จมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน จัดเวลำ
จัดครู จัดทีมสอนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่ถนัด และมีควำมสำมำรถ
แนวทำง/วิธีกำรในกำรดำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
1. ไม่ดึงครูออกจำกห้องเรียน
2. กำรบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณทุกระดับ
3. กำรใช้คุณภำพผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
4. กำรพัฒนำบนพื้นฐำนของสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ/กลุ่มเครือข่ำย/
สพท.
แนวทำงดำเนินกำร
1. รวบรวมข้อมูลผลคะแนน O-NET ของโรงเรียนขนำดเล็กในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. วิเครำะห์และจัดกลุ่มโรงเรียนตำมผลคะแนน O-NET
3. ใช้ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรยกระดับผลคะแนน O-NET ของ สพฐ. เป็นฐำนในกำร
กำหนด กลยุทธ์และกิจกรรมในกำรส่งเสริมกำรทำงำนของกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพของเขต
พื้นที่
4. เฝ้ำระวัง นิเทศ ติดตำม และช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ำย ในกำรยกระดับคะแนน O-NET ของ
สถำนศึกษำแต่ละกลุ่ม
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรดำเนินงำน
6. วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำม และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติบนพื้นฐำนกำรมี
ส่วนร่วมโดยใช้เครือข่ำย
7. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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2.กำรส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน
1. ครูต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกขั้นตอน วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล วิเครำะห์โครงสร้ำงและ
ตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสำระที่รับผิดชอบ จัดหำแนวข้อสอบจำกปีที่ผ่ำนมำ(ย้อนหลัง 5 ปี) และจัดทำตำรำง
วิเครำะห์สำระแกนกลำงตัวชี้วัด
2. จัดวิธีกำรสอนให้หลำกหลำย ใช้สื่อที่น่ำสนใจ
3. อุทิศเวลำสอนเสริมนอกเวลำรำชกำร และสอนในวันหยุด อย่ำงต่อเนื่อง
4. จัดตำรำงสอนติวเข้ม ชั้น ป.3 ป.6 โดยเน้น O-NET ชั้น ป.6(โรงเรียนขนำดเล็ก)
3.ด้ำนผู้เรียน
1. ประชุมชี้แจงและสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้เรียนให้เห็นควำมสำคัญของกำรทดสอบ O-NET
2. สร้ำงแรงจูงใจ และให้ขวัญกำลังใจ เช่น ให้รำงวัล แก่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบ O-NET
ที่ได้คะแนนสูง
3. อำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำแนวข้อสอบ ในกรณีที่เรียนในเวลำ และนอกเวลำรำชกำรหรือ
วันหยุดพร้อมทั้งจัดหำอำหำรและพำหนะแก่ผู้เรียน
4. จัดหำข้อสอบ O-NET ปีที่ผ่ำนมำฝึกทำเพื่อเตรียมตัวในกำรสอบ
3. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศึกษำนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศของ สพฐ.นำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
1. Data Management Center (DMC) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
2. Conditional Cash-transfer(CCT) ระบบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน(targeting) ภำยใต้ “เงื่อนไข” ว่ำนักเรียนต้องเข้ำเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่ง
กำรติดตำมกำรเข้ำเรียนของนักเรียน (monitoring) นั้น จะช่วยป้องกันปัญหำเด็กนักเรียนหลุดออกจำก
ระบบกำรศึกษำกลำงคัน
3. School Mis โปรแกรมบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และผลกำรเรียน สำหรับสำนักงำน
เขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ รวมถึงโรงเรียนขยำยโอกำสและโรงเรียนในสั งกัดส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ ดำเนินกำร
สถำนศึกษำนำระบบข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน
1. ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร
1. จัดทำแผน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนวิชำกำร/กิจกำรนักเรียน/ กำรบริหำรกำรศึกษำ
2. กำรพัฒนำผู้เรียน (กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินตำมสภำพจริง กำรหำ
จัดทำสื่อแหล่งเรียนรู้)
3. กำรพัฒนำบุคลำกรครู (กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำครู )
4. กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ
5. กำรนิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำ แนะแนวทำงกำรศึกษำ
6. กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงำนสถำนประกอบกำรที่จัดกำรศึกษำ
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2. ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ
1. กำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนงบประมำณ กำรจัดตั้ง จัดสรรงบประมำณของงำน
4 ด้ำน
2. กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุน
เพื่อกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
3. กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และงบประมำณภำยนอก
4. กำรบริหำรงบประมำณภำยในสถำนศึกษำ ให้เพียงพอ และได้รับประโยชน์สูงสุด
5. กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับ
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
1. กำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนบุคลำกร (กำรพัฒนำวิชำชีพ กำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน)
2. กำรพัฒนำผู้เรียนรำยบุคคล ตำมควำมถนัด และควำมสนใจ
3. สถำนศึกษำบริหำรงำนบุคคลในเรื่องควำมขำดแคลนบุคลำกร ครู ได้อย่ำงเหมำะสม
4. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ควำมเสมอภำคของผู้เรียนและควำมเท่ำเทียมกันของนักเรียน
5. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้ำงวินับและ
คุณธรรม
4.ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
1. กำรจัดทำแผน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
2. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ
3. กำรดูแลกิจกำรนักเรียน กำรทัศนศึกษำ กำรเข้ำค่ำย กำรแข่งขันกีฬำภำยใน
4. กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ จัดระบบงำนธุรกำร กำรรับนักเรียน
5. กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกร ชุมชน องค์กร หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ

๔๐

ส่วนที่ 2
กรอบนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นำแล้ว ด้ว ยกำรพัฒนำตำมหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมี
ควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน ” โดยยกระดับ
ศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ พัฒ นำคนในทุกมิ ติและในทุกช่ว งวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมี
คุ ณ ภำพ สร้ ำ งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสั ง คม สร้ ำ งกำรเติ บ โตบนคุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม

วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำร
พัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่งคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็ นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศใน
หลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณพภำพ สร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของ
ประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

๔๑
2. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2579
วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (Vision)
“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”
วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (Objectives)
๑. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
๒. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
๓. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ำ
ภำยในประเทศลดลง
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
ได้วำงเป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำน คือ
1. ด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations)
2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations)
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำกำหนดไว้ 5 ประกำร ดังนี้
1. ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access)
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงเท่ำ
เทียม (Equity)
3. ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถ เต็มตำม
ศักยภำพ (Quality)
4. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและ
บรรลุเป้ำหมำย (Efficiency)
5. ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว)
พุทธศักรำช 2557 หัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ โดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในคำสั่งนี้
“ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ งบประมำณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่ำนทำง
สถำนศึกษำหรือผู้จัดกำรศึกษำเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี

๔๒
“กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี” หมำยควำมว่ำ กำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล)
(ถ้ำมี) ระดับประถมศึกษำ จนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3) หรือ
เทียบเท่ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์ด้วย
“กำรศึกษำพิเศษ” หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำให้แก่บุคคลซึ่งมีผิดปกติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่ง
จำเป็นต้องจัดกำรศึกษำให้เป็นรูปแบบโดยเฉพำะ และอำศัยเทคนิคต่ำง ๆ ในกำรสอนตำมลักษณะควำม
ต้องกำรและควำมจำเป็นของแต่ละบุคคล
“กำรศึกษำสงเครำะห์” หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภำวะยำกลำบำก
หรืออยู่ในสถำนภำพที่ด้อยกว่ำเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นกำรกุศล เพื่อให้มีชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นมีพัฒนำกำรที่ถูกต้องและเหมำะสมกับวัย
ข้อ 2 ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียมกำรเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนได้รับกำรดูแล และพัฒนำทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย
ข้อ 3 ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 15 ปี ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี เพื่อเสนอตำมกระบวนกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคสอง ได้แก่
(1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
(2) ค่ำหนังสือเรียน
(3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
(4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
(5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
(6) ค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ 4 ให้กระทรวงศึกษำธิกำรจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมำใช้แทน และขยำย
ผลต่อจำกคำสั่งนี้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำภำยในหกเดือนนับตั้งแต่คำสั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ 5 ในกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมคำสั่งนี้ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มี
อำนำจวินิจฉัยชี้ขำด
ข้อ 6 ให้อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีผล
ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่ำจะมีกำรกำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี ตำมข้อ 3
ข้อ 7 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
3. นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ
ในคำแถลงนโยบำยของรัฐบำล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภำ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำกำหนดไว้ในนโยบำยที่ 8 ดังนี้
8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกำส
พัฒนำตำมศักยภำพ เพื่อสร้ำงคนไทยที่มีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
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ครอบครัว เพื่อส่งต่อกำรพัฒนำเด็กไทยให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภำพครอบครัวและพื้นที่ เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่ ควำมรู้เรื่องโภชนำกำร
และสุขภำพกำรอบรมเลี้ยงดู กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
8.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำยของเด็กแต่ละ
คนให้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทำงที่ชัดเจน
8.2 พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะและอำชีพของคนทุกช่วง
วัย สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำให้ทันสมัย มีกำรนำเทคโนโลยีและกำร
เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์จริง เข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และปรับระบบดึงดูด กำรคัดเลือก
กำรผลิตและพัฒนำครู ที่นำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและจัดระบบกำร
สร้ำงควำมรู้ สร้ำงวินัย กระตุ้น และสร้ำงแรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยกำรสอน
ในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้นควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร
8.2.2 จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำนเพื่อพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนทั้งใน
ส่วนฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร และตรงกับควำมต้องกำรของประเทศใน
อนำคต และเป็นผู้เรียนที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่สำมที่สำมำรถสื่อสำรและแสวงหำควำมรู้ได้ มีควำมพร้อมทั้งทักษะควำมรู้
ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต ก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
8.3 พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพชีวิต และพัฒนำแรงงำน รองรับอุตสำหกรรม 4.0 โดย
กำรจัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในกำรพัฒนำ
กำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สำมำรถนำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรสร้ำงและ
พัฒนำนวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมกำรพัฒนำกำลังคนที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้ำสู่
อุตสำหกรรม และเตรียมกำรสำหรับกำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน เพื่อรองรับอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
ในอนำคต รวมทั้งเร่งรัดและขยำยผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่
มีศักยภำพและอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น
8.4 ดึงดูดคนเก่งจำกทั่วโลกเข้ำมำร่วมทำงำนกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถสูง
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีควำมสำมำรถระดับสูงจำกทั่วโลกโดยเฉพำะคนไทย
เพื่อกลับมำเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญให้แก่บุคลำกรใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยใน
ระยะแรกให้ควำมสำคัญกับกำรดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้ำ ในสำขำอุตสำหกรรมรวม ทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษที่มีศักยภำพสูงได้ทำงำน
ร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ำยอื่น ๆ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ำและควำมยำกจน
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่
ที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงโอกำสสำหรับผู้ด้อยโอกำส และยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสำหกรรม 4.0 ตำมควำมเหมำะสม
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ได้ อย่ำงเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสุขภำพของ
ประชำชนอย่ำงครบวงจรทั้งระบบยำ วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส่งเสริมกำรวิจยั และพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเป็นเลิศ
ของประเทศในอนำคต โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
กำหนดวำระกำรวิจัยแห่งชำติ ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐ ภำค
กำรศึกษำ ชุมชน และภำคเอกชนในทุกสำขำกำรผลิตและบริกำรสร้ำงสภำพและองค์ประกอบของระบบ
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกับกำรนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
8.5.3 สร้ำงเครือข่ำยกำรทำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ปฏิรูปและบูรณำกำรระบบ
กำรเรียนกำรสอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒนำให้เอื้อต่อกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนนวัตกรรมของประเทศ เพื่อ
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีกำรค้ำโลก ส่งเสริมกระบวนกำรทำงำนของ
ภำครัฐและภำคเอกชนในกำรวิจัยและพัฒนำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมี
กำรบูรณำกำรกำรทำงำนกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงใน
ภำคธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพ และนวัตกรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและยกระดับ
งำนวิจัย สู่กำรเพิ่มศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
8.6 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำร
จัดกำรศึกษำในทุกระดับบนพื้นฐำนกำรสนับสนุนที่คำนึงถึงควำมจำเป็นและศักยภำพของ
สถำบันกำรศึกษำ แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัด
ผลโรงเรียนและครู ที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระ
งำนที่ไม่จำเป็น รวมถึง จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อ
ข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ตั่งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดชีวิต ตลอดจน
พัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนำแฟลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัลพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลำกหลำย เพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และอุทยำนกำรเรียนรู้สำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอน ที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำรกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยจัด
กำรศึกษำกับกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
กำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่
ของสถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับ
โรงเรียน ขนำดเล็กเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรศึกษำในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ
ตลอดจนแก้ไขปัญหำหนี้สินทำงกำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และ
ทบทวนรูปแบบกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่เหมำะสม
8.6.4 พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ โดยมีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่ชัดเจน
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ส่งเสริมเยำวชนที่มีศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรกำหนดมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน กำรจัดให้มีระบบที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนำที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้ม
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในอนำคต
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยและอุดมกำรณ์ที่ถูกต้อง
ของคนในชำติ หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะกำรเคำรพกฎหมำย และกติกำ
ของสังคม เข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
สถำบันครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดี
ทำงสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอำชีพของคนทุก
ช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็น
กำรเรียนเก็บหน่วยกิต ของวิชำเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ
หรือทำงำน
ไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วง
วัยและทุกระดับสำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรศึกษำและกำรดำรงชีวิต
นโยบำยเร่งด่วนด้ำนกำรศึกษำ ข้อที่ 7
7. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบ
กำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ด้ำนวิศวกรรม คณิตศำสตร์
โปรแกรมเมอร์ และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกตำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของ
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อแบ่งปัน องค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบ
กำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ
สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และ
โครงข่ำยสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรม
ทำงไซเบอร์ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำม
สมำนฉันท์และควำมสำมัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในกำรดำเนินชีวิต

๔๖
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
เป้ำหมำย
ของกำรจัดกำรศึกษำ
(Aspirations)
กำรเข้ำถึง
โอกำสทำงกำรศึกษำ
(Access)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. ประชำกรอำยุ 3 – 14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับทุกคน
2. ประชำกรวัยแรงงำนมีกำรศึกษำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
3. สถำนศึกษำทุกแห่งมีอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงและมีคุณภำพ

ร้อยละ 100
12.5 ปี
ร้อยละ 100

ควำมเท่ำเทียม
1. ดัชนีควำมเสมอภำคของอัตรำกำรเข้ำเรียนระดับกำรศึกษำ
ทำงกำรศึกษำ (Equity)
ขั้นพื้นฐำน ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง
2. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนได้รับกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ ๑๕ ปี
3. เด็กในวัยเรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพเพิ่มขึ้น

ลดลง
ร้อยละ 65

คุณภำพกำรศึกษำ
(Quality)

1. นักเรียนมีคะแนน O-NET แต่ละวิชำ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพเพิ่มขึ้น
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง

ร้อยละ 65
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ประสิทธิภำพ
(Efficiency)

1. มีฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ฐำนข้อมูลรำยบุคคลด้ำน
กำรศึกษำ
2. ปรับระบบกำรจัดสรรเงินไปสู่ด้ำนอุปสงค์
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย เพื่อควำมเป็นอิสระ และควำม
รับผิดชอบของสถำนศึกษำ
1. จำนวนสถำบันอุดมศึกษำที่อยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก
2. สัดส่วนผู้เรียน วิทยำศำสตร์ : สังคมศำสตร์
3. สัดส่วน อำชีวศึกษำ : สำมัญศึกษำ

-

กำรตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy)

7
50 : 50
70 : 30

๔๗
ผลลัพธ์ที่ต้องกำร
เด็กไทยมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย
ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
• 3Rs คือ R : Reading กำรอ่ำนออก
R : (W)riting กำรเขียนได้
R : (A)rithmetics กำรคิดเลขเป็น
• 8Cs คือ 1. Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และแก้ไขปัญหำได้
2. Creativity and Innovation : คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
3. Collaboration Teamwork and Leadership : ควำมร่วมมือ กำรทำงำน
เป็นทีม และภำวะผู้นำ
4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในกำร
สื่อสำร และ กำรรู้เท่ำทันสื่อ
5. Cross-cultural Understanding : ควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
กระบวนกำรคิดข้ำมวัฒนธรรม
6. Computing and ICT Literacy : ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ และกำรรู้เท่ำ
ทันเทคโนโลยี
7. Career and Learning Skills : ทักษะทำงอำชีพ และกำรเรียนรู้
8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตำ กรุณำ มีระเบียบวินัย
บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. หน่วยงำนภำครัฐ
1.1 กำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ
1.2 กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ มำตรฐำนหลักสูตร มำตรฐำนสถำนศึกษำ กระบวนกำร
เรียนรู้ สื่อ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ กำรกำกับติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ
1.3 กำหนดรูปแบบกำรบริหำรงำนบุคคลและแนวทำงกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู อำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน กำหนดมำตรกำรจูงใจทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ
2. ผู้บริหำร ครู อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 ผู้บริหำรเป็นผู้มีภำวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ผู้บริหำรและครูได้รับกำรประเมินควำมสำมำรถจำกผลกำรปฏิบัติงำน
2.3 ครูเป็นผู้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
3. ผู้เรียน
บัณฑิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและควำมต้องกำร
จำเป็นของประเทศ

๔๘
4. ผู้ปกครอง/ชุมชน
4.1 มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน พัฒนำหลักสูตร และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
4.2 สนับสนุนกำรดำเนินกำรของสถำบัน/สถำนศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ
4.3 ร่วมกับครูและเครือข่ำยในกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของบุตรหลำน
ให้เต็มตำมศักยภำพ
4.4 ติดตำม ดูแล ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหำเรื่องต่ำง ๆ
5. ภำคเอกชน/สื่อมวลชน
5.1 สนับสนุนทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
5.2 มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ ตำม
ศักยภำพและควำมพร้อม
5.3 ประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้ที่ถูกต้อง
ปัจจัยและเงื่อนไขควำมสำเร็จ
กำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแต่ละยุทธศำสตร์ตำมที่กำหนดไว้ในแผน
กำรศึกษำแห่งชำติจะประสบผลสำเร็จตำมที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำน
ทั้งระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติกำร ทั้งในส่วนกลำง ส่ วนภูมิภำค จังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำต้องยึด ถือ เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมีกำรทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ำหมำย
ควำมสำเร็จให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในทุกช่วงวัย
ต้องดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำสังคมในกำร
สนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำในลักษณะต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง มุ่งเน้นที่กำรจัดระบบกำรศึกษำที่
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของแผนฯ ของผู้ปฏิบั ติ
ทุกหน่วยงำนทุกระดับ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำมีคณะกรรมกำร
กำกับดูแลแต่ละยุทธศำสตร์ให้เกิดกำรนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไกสนับ สนุนให้บรรลุผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ จำกกำรเป็นผู้จัดกำรศึกษำโดยรัฐ
มำเป็น กำรจัดกำรศึกษำโดยทุกภำคส่วนของสังคม ที่มุ่งกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) ตลอดจนกำรส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ส ำหรั บ ทุ ก คน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. กำรจัดให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นเสมือนแผนงบประมำณด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ
ระบบกำรจั ดสรรงบประมำณประจ ำปี ให้ ยึ ดแผนงำน โครงกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒ นำของแผนฯ เป็นหลั กในกำรพิจำรณำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนพัฒ นำ
กำรศึกษำเป็นไป ในทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และกำรพัฒนำกำลังคนตำม
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ เพื่อกำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่กำหนด
5. กำรปรั บระบบกำรบริ หำรจั ดกำรภำครั ฐให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภำพ โดยปรั บโครงสร้ ำงกำร
บริหำรงำนให้มีควำมชัดเจนในด้ำนบทบำท หน้ำที่และกำรกระจำยอำนำจและกำรตัดสินใจจำกส่วนกลำงสู่
ระดับภูมิภำคและสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริหำรงำนบุคคลในแต่ละ

๔๙
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับบริกำร
กำรศึกษำที่มีมำตรฐำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
6. กำรสร้ ำงระบบข้อมูล และสำรสนเทศที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอกผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรำยงำนต่อ
สำธำรณชน จะเป็นกลไกในกำรสร้ำงกำรรับรู้ของผู้จัดกำรศึกษำและผู้เรียน เพื่อกำรปรับประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร และควำมรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่ำนระบบกำรกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล
7. กำรปฏิรู ป ระบบทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ เพื่อให้ รัฐ สำมำรถใช้เครื่องมือ
ทำงกำรเงินในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยรัฐบำล
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ไ ด้ จั ด ท ำแผนพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักกำรที่สำคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำง
สมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไข ที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข และอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสมำนฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี สำหรับคน
ไทย พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่
ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทย ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัย ทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ
20 ปี มำเป็นกรอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่
กับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึ ด “หลั ก กำรเจริ ญ เติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ ที่ ล ดควำมเหลื่ อ มล้ ำ และขั บ เคลื่ อ นกำร
เจริญเติบโต จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม”
6) ยึ ด “หลั กกำรน ำไปสู่ กำรปฏิบั ติให้ เกิด ผลสั มฤทธิ์อย่ ำงจริงจั งใน 5 ปีที่ต่ อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”

๕๐
5. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำร
ดำเนินงำน และสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดสำระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล
2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต
2. กำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกำสในเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ และทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล
ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำ
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนจำกกำรทดสอบระดับชำติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ
6. ร้อยละควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงผู้ประกอบกำรที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำที่ทำงำนให้
7. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำได้งำนทำ หรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับกำรเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ควำมรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น
10. จำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยอำยุ 15 - 59 ปี
11. ร้อยละของกำลังแรงงำนที่สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุ 15-17 ปี
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ

๕๑
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
2. ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร ของกำร
พัฒนำประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
6. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ
6. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หลักกำร
1. ให้ควำมสำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
2. บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
ภูมิภำคให้ สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพื่อดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชนและ
ภำคประชำชน ตำมนโยบำยประชำรัฐ ดังนี้
ระดับก่อนอนุบำล
เน้นประสำนงำนกับส่วนรำชกำร และชุมชน ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในด้ำนสุขภำพและ
โภชนำกำรและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบำล
เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะที่
สำคัญ ด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จัก
และประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษำ
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1) ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด
2) เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอื่น
3) เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพื้นถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร
4) เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
จริง
หรือจำกสถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู ด้วยกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น
5) สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
6) จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7) พัฒนำครูให้มีควำมชำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding)

๕๒
8) จัดให้ มีโครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้ อมทั้งภำยในและ
ภำยนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ
กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
1) ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล และวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3) ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำรบริหำร
จัดกำร
4) ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมำย ให้ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน
5) ให้หน่วยงำนระดับกรมกำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ อัตรำกำลังตำมควำม
ต้องกำรจำเป็นให้แก่หน่วยงำนในพื้นที่ภูมิภำค
6) ใช้กลไกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกับ
หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ
7) เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสำระสำคัญให้เอื้อต่อ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล
8) ในระดับพื้นที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีกำรควบรวมโรงเรียน ให้พิจำรณำสื่อสำรอธิบำยทำ
ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9) วำงแผนกำรใช้อัตรำกำลังครู โดยเฉพำะครูระดับอนุบำล และครูระดับอำชีวศึกษำ ให้มี
ประสิทธิภำพ และจัดทำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มีอ งค์
ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุปัญญำของผู้เรียน
10) ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
11) ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่ตรวจรำชกำร
ติดตำม ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดทำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
อนึ่ ง ส ำหรั บภำรกิ จชองส่ วนรำชกำรหลั กและหน่ วยงำนที่ ปฏิ บั ติ งำนตำมปกติ (Function) งำนในเชิ ง
ยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินกำรอยู่ก่อนนั้ น หำกรัฐบำลหรือกระทรวง
ศึกษำธิกำรมีนโยบำยเพิ่มเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจำกที่กำหนด หำกมีควำม สอดคล้อง
กับหลักกำรในข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด กำกับ
ติดตำม ตรวจสอบให้กำรดำเนินกำรเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน

7. นโยบำยหลักรัฐบำล 12 ข้อ และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง

๕๓
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน ได้แก่
1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
2. กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุขของประเทศ
3. กำรทำนุบำรุงศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม
4. กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก
5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย
6. กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค
7. กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก
8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม
10. กำรพื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
11. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
12. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนกำรยุติธรรม
นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่องที่ จะต้องทำใน 1 ปีนี้ ประกอบด้วย
1. กำรแก้ไขปัญหำในกำรดำรงชีวิตของประชำชน
2. กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
3. มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม
5. กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน
6. กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต
7. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21
8. กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำร
ประจำ
9. กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
10. กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน
11. กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน และกำรดำเนินกำรเพื่อ
แก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
8. นโยบำยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
สรุ ป ประเด็ น กำรมอบนโยบำย นำยณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงศึกษำธิกำร วันที่ 18 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษำธิกำร อำคำรรำชวัลลภ ชั้น
2 กระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำ
ที่สำคัญ เพื่อพัฒนำทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี คุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย
ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง

๕๔
มีทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี ทักษะสื่อสำร ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำ
ท้องถิ่น มีนิสัย
รักกำรเรียนรู้และ กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มี ทักษะสูง เป็น นวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำม ควำมถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำม เป็นอยู่ที่ดีของ
คนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย
โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็น
ได้แก่ “- 21st Century Skills , - 4 Cs , - Digital Literacy , - STEM , – English”
1. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถำนบันทำงสังคม ร่วมปลูกฝัง
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึ่งประสงค์ โดย (1) กำรปลูกฝังค่ำนิยมและ วัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว
(2) กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
(3) กำรสร้ำง ควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ (4) กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ ชุมชนเป็น
ฐำน (5) กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึ่งประสงค์จำกภำคธุรกิจ (6) กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำร
ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนำธรรมของคน ไทยในสังคม และ (7) กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมี
ควำมรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม “-Lifelong Learning , - Re-Skills , - Up-Skills”
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิง คุณภำพ ในทุกช่วงวัย
ประกอบด้วย (1) ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นกำร เตรียมควำมพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง ควำมเป็นคนดี มีวินัยพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
(3) ช่วงวัยแรงงำน ยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะแรงงำนสอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของตลำด
และพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ ผู้อำนวยกำรเรียนรู้
ให้กับเด็ก -E-learning/Teaching , Resources Platform”
3. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ โดย (1) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้
เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะสำหรับ ศตวรรษที่ 21 (2) กำรเปลี่ยนโฉม บทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3)
กำรเพิ่ม ประสิทธิภำพระบบ บริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท (4) กำรพัฒนำ ระบบ กำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต (5) กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง บทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำรวำงตำแหน่ง
ของประเทศไทยในภูภำคเอเชีย อำคเนย์และประชำคมโลก (6) กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับ กำรเรียนรู้โดย
ใช้ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นเลิศทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ
4. กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย โดย (1) กำร พัฒนำและ
ส่งเสริมพหุปัญญำผ่ำนครอบครัว ระบบสถำนศึกษำ สภำพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) กำร
สร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำร ทำงำน และระบบสนับสนุน ที่เหมำะสมสำหรับผู้มีควำมสำมรถ
พิเศษผ่ำนกลไกล ต่ำงๆ และ (3) กำรดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติและคนไทยที่มีควำมสำมำรถใน
ต่ำงประเทศให้มำสร้ำงและเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่ำงประเทศ
“ปฏิรูปกำรศึกษำ โดยทำไปพร้อม ๆ กัน ทุกคน ทุกระดับควำมพร้อม เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยหลักที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561 – 2580”

กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

๕๕
– สร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตอล
- ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีด้ำน
วิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภำษำต่ำงประเทศ
- ส่งเสริมกำรเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระบบปฐมศึกษำ
- กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกตำบล
– ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์
ควำมรู้ของ สถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ
- เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ
- สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภำพและนวัตกรรมของประเทศ
- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงข่ำยสังคม
ออนไลน์ของไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมไซเบอร์ และ
สำมำรถใช้ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข่ำวสำรที่ถูกต้อง สร้ำงควำมสมำนฉันท์ ควำมสำมัคคีใน
สังคม
- ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในกำรดำเนินชีวิต
9. นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ ก ำหนดนโยบำยสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2579 แผนกำร
ปฏิรูป ประเทศ นโยบำยที่ได้แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎำคม 2562 และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และ
มำตรกำรแนวทำงในกำรดำเนินงำน ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำผูเ้ รียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผูเ้ รียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ ที่ 21
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
6. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจั ดกำรศึกษำโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้ำหมำย

๕๖
1. ผู้ เ รี ย นมี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และ
อื่น ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตำมหลักสู ตร และคุณลั กษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุ ขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย
มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมืองพลโลกที่
ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนมีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และ
กลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกรทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ
5. ผู้ บ ริห ำร ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่ งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และ
จรรยำบรรณ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
สถำนศึกษำ
มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบ
ข้อ มูล สำรสนเทศที่ มีป ระสิ ท ธิภ ำพ และกำรรำยงำนผลอย่ ำ งเป็ นระบบ ใช้ งำนวิจั ย เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้กำหนดนโยบำยทั้ง 6 ด้ำน ดังนี้
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงเช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น

ตัวชี้วัด

๕๗
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง ด้วย
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์
มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
6. จำนวนสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชว์บำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. จำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนะคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มี
คุณธรรม จริยธรรม
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจนำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์(Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเก้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรพัฒนำที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มกำรพัฒนำของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรและมีทักษะควำมสำมำรถ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิดสำมำรถทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสม
ในแต่ละ ช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะนำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำมีทักษะ
อำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

๕๘
5. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพวะของตนเองให้มีสุขภำพวะ
ที่ดีสำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
6. ครูเปลี่ยนบทบำทจำกครูผู้สอนเป็นโค้ชผู้ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
7. รูปมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่สำมที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ONET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ และกำรมีงำนทำ ตำมควำมถนัดและควำม
ต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพวะของตนเอง ให้มีสุขภำพวะที่ดี
สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
7. ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำ
ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยโลก เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
2. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับ
พื้นที่ ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
4. งบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับ
สภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถำนศึกษำ
5. งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้
สถำนศึกษำบริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

๕๙
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำส
เข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำร
ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ เป็นมำตรฐำนเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม สอดคล้อง
กับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิกำร
3. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงสม เพียงพอ
4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสม ตำมบริบท ด้ำนประเภท
ขนำดและพื้นที่
6. สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ
8. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงดีมีประสิทธิภำพ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
1. สถำนศึกษำ นักเรียน ได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตรสำนึก ด้ำนกำรผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถำนศึกษำสำมำรถนำเทคโนโลยีมำจัดทำรูปสำระสนเทศ กำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมรู้
เรื่องฉลำกสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตำมแนวทำง
Thailand 4.0
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กำรผลิต
และบริโภค สู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียน คำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบสำนักงำนสีเขียว (Green
Office) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่ำง เอื้อหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถำนศึกษำในสังกัดงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำก 215 เขต มี
นโยบำยส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงจิตสำนึก และจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖๐
7. สถำนศึกษำต้นแบบนำขยะมำใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมำณขยะจำนวน 15,000
โรงเรียน
8. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรนำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
9. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 225 เขต มีกำรกำรนำนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ที่ถูกต้อง และสร้ำงจิตสำนึก
ด้ำน กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่นกำรส่งเสริมอำชีพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง
2. สถำนศึกษำมีกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์ และพลังงำนเพื่อลดปริมำณ
ขยะและมีมีกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วม และกำรนำขยะมำใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียน เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่ำง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว
5. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์
ในกำรดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถำนศึกษำ และที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ
QR CODE และ Paper less
6. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อนวัตกรรม และดำเนินกำรจัดทำงำนวิจัย
ด้ำนกำรสร้ำงสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียน สำมำรถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิด มำประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงพัฒนำบุคลำกร และสถำนที่
ให้เป็นสำนักงำนสีเขียวต้นแบบ มีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์

๖๑
1. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ครอบคลุมกำรด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
2. หน่วยงำนส่วนกลำง และสำนักงำนำเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต้องปรับเปลี่ยนให้มีควำม
ทันสมัย พร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
สนับสนุนส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
4. หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำร และกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่ม
คุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ
2. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำง ได้รับกำรพัฒนำ
ให้เป็นหน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย ยึดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
โลก อยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำ
สำมำรถ จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำงนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจทั้งระบบ
4. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด ทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และ
ประพฤติ มิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
5. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัดทุกระดับ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร
ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด
7. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ
นำไปสู่กำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data
Technology)
8. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำ และสำนักงำงำนส่วนกลำง มีแพลตฟอร์มดิ
จิตัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
9. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
10. แผนปฏิบัติกำรร่วมสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 พ.ศ. 2562-2564

๖๒
จำกกำรระดมควำมคิดเห็นจำกประชุมสัมมนำวิชำกำรทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ “ร้อยแก่นสำร
สินธุ์” เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด
ขอนแก่น และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2562-2564 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน – 2
ตุลำคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธำนี จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“จัดกำรศึกษำให้ประชำกรทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
สู่เป้ำหมำยกำรพึ่งตนเองได้อย่ำงมีควำมสุข และยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริม สนับสนุนประชำกรทุกช่วงวัยได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่ทั่วถึง เท่ำ
เทียม มีคุณภำพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ ให้มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงตำม
มำตรฐำนของหลักสูตรที่กำหนด
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำประชำกรทุกช่วงวัยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรทุกช่วงวัยมีศักยภำพในกำรประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์ (GOALS)
ประชำกรทุกช่วงวัย ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะอำชีพ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย (KPI/TAGETS)
1. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่ทั่วถึง เท่ำเทียม มีคุณภำพ ร้อยละ 100
2. จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ ให้มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงตำมมำตรฐำนของหลักสูตรที่กำหนด
ร้อยละ 100
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำประชำกรทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100

๖๓
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรทุกช่วงวัยมีศักยภำพ ในกำรประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic)
1. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำรของพื้นที่
3. ผลิตและพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีศักยภำพในกำรประกอบอำชีพและสร้ำงนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 1
: ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ เข้ำถึงกำรเรียนรู้ตำม
ควำมสนใจ
ยุทธศำสตร์ที่ 2
: พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำรของพื้นที่
กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ มีภำคีเครือข่ำย
สถำนประกอบกำร ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
ยุทธศำสตร์ที่ 3
: ผลิตและพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีศักยภำพในกำรประกอบอำชีพและสร้ำง
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

๖๔
กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีทักษะ องค์ควำมรู้
รอบด้ำนและจิตวิญญำณในกำรเป็นผู้ประกอบกำร และส่งเสริมกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 4
: ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ และทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
ยุทธศำสตร์ที่ 5
: พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทุกช่วงวัย พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
น้อมนำศำสตร์ของพระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
11. แผนพัฒนำจังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์
“มหำนครน่ำอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลำงเชื่อมโยง อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง”
พันธกิจ
1. พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันเพื่อยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและบริกำร
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่กำรเป็น Smart City MICE City
เป้ำประสงค์ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
1. อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. พัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่
3. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
บริหำรจัดกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันและเชื่อมโยงโอกำสจำกประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City และ
เมืองแห่งกำรประชุมสัมมนำ Meeting , Incentive Travel , Conventions , Exhibitions : MICE City )

๖๕
12. แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2562 - 2565
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
ขอนแก่น ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2565 ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
“จังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งกำรศึกษำ ประชำกรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงำนทำงกำรศึกษำจัดกำรศึกษำให้ประชำกรได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเป็นธรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจัดกำรศึกษำให้ประชำกร ดำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุข ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจัดกำรศึกษำให้ประชำกรอย่ำงมีคุณภำพ และมี
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จัดกำรกำรศึกษำ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0
เป้ำประสงค์
1. ประชำกรทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเป็นธรรม
2. ประชำกรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
3. ประชำกรทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
5. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำน มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6.หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำน จัดกำรศึกษำ มุ่งสู่แนวคิดไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศำสตร์
1. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2. กำรพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
5. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
จุดเน้นสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
“ ปี 2561 ปีแห่งกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
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ส่วนที่ 3
กำรวิเครำะห์สถำนภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (SWOT Analysis)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์
สถำนภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรกำหนดนโยบำย
กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ รวมถึงกำรวิเครำะห์
จำกข้อมูล ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสรุปผล
กำรวิเครำะห์ ได้ดังนี้
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) โดย
วิเครำะห์ แบบ 7 S Model
1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (S1:Structure & Policy)
จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
1. มีกำรปรับโครงสร้ำง โดยลดอัตรำกำลัง ทำให้
ขอนแก่น เขต 1 มีที่ตั้งของหน่วยงำนที่มีกำร
บุคลำกรไม่เพียงพอ
คมนำคมสะดวก มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
2. โรงเรียนขนำดเล็กมีจำนวนมำกถึง 99
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
โรงเรียน จำกทั้งหมด 155 โรง คิดเป็น 63.87
ขอนแก่น เขต 1 มีแผนกลยุทธ์ มีกำรกำหนด
% ทำให้ขำดแคลนครู และเป็นอุปสรรคในกำร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ บริหำรจัดกำร และส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนและยึด เรียนต่ำ
หลักกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เขตพื้นที่และสถำนศึกษำมีภำระงำนเพิ่มขึ้น
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
จำก งำนตำมโครงสร้ำงปกติ
ขอนแก่น เขต 1 มีโครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่กำหนดบทบำท หน้ำที่ และ
มอบหมำยงำนบุคลำกรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน
4. มีกำรกำหนดนโยบำยโดยกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ
2. ด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน (S2:Strategy)
จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำร
จัดกำรศึกษำจำกทุกภำคส่วน มีองค์คณะบุคคลที่
ร่วมกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. มีกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ

1. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) บำงรำยวิชำยังไม่
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนด
2. โรงเรียนขนำดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกิดปัญหำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
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จุดแข็ง (Strengths : S)
3. มีระบบนิเทศ ติดตำม ประเมินผลอย่ำงเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภำพ
4. ประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเท่ำเทียม
5. มีกำรกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยใช้แผนปฏิบัติกำรเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
6. มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงเป็นระบบ

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
3. ผู้เรียนขำดทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ กำร
สังเครำะห์ คิดไตร่ตรอง และขำดวิจำรณญำณ

3. ด้ำนระบบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน (S3:Systems)
จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำยที่กำหนด พร้อมทั้งมีบุคลำกรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
2. มีกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่กำรปฏิบัติอย่ำง
ชัดเจน เปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ
3. มีระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ที่เข้มแข็งส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ
4. มีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในกำรดำเนินงำน
ในทุก ๆ ด้ำน เช่น ระบบบริหำรจัดกำรทั้งใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
5. มีกำรติดต่อสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภำพ และหลำยช่องทำง
6. มีเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่

1. กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกผลกำรสอบ
O-NET ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำ
ระดับประเทศ และผลกำรทดสอบ NT ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ควำมสำมำรถด้ำนกำร
คำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำระดับประเทศ
2. ระบบดูแลช่วยเหลือกนักเรียนขำด
ประสิทธิภำพบำงพื้นที่นักเรียนมีภำวะทุพ
โภชนำกำร
3. โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก ทำให้
งบประมำณที่ได้รับไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. ด้ำนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรและวัฒนธรรมองค์กำร (S4:Style)
จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

1. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
อย่ำงเป็นระบบ ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักกำรกระจำย
อำนำจ กำรบริหำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เน้นกำร
มีส่วนร่วม บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำสูง มีกำรสร้ำงขวัญกำลัง
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม
3. มีกำรให้ควำมร่วมมือ ประสำนงำนทุกกลุ่ม/
หน่วยปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตที่ดี น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม มีจิต
สำธำรณะ จิตอำสำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. เขตพื้นที่กำรศึกษำมี อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เก่ำ
และชำรุดเป็นจำนวนมำก เกิดกำรสิ้นเปลือง และ
ไม่คุ้มค่ำ
2. ขำดกำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
ไม่ประหยัดพลังงำน เช่น น้ำ ไฟ มีปริมำณกำรใช้
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

5. ด้ำนบุคลำกรในหน่วยงำน (S5:Staff)
จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

1. ครูและบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีค่ำนิยม
ในกำรปฏิบัติงำน “ยิ้มงำม ถำมไถ่ ใส่ใจบริกำร”
2. ครูและบุคลำกรในสำนักงำน มีควำมรู้
ควำมสำมำรถตรงตำมมำตรฐำนตำแหน่ง และ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เต็ม
ตำมศักยภำพ
3. มีแผนพัฒนำบุคลำกรในกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ชัดเจนและต่อเนื่อง
4. บุคลำกรมีควำมทุ่มเท เสียสละ และเต็มใจใน
กำรทำงำนอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถทั้งในเวลำ
และนอกเวลำรำชกำร
5. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ มีกำรทำงำนเป็นทีม มี
เครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำน มีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับภำระงำนและมำตรฐำนตำแหน่ง

1. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บำงคนขำด
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรสื่อสำร
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่เป็นไปตำม
กรอบอัตรำกำลัง
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6. ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของหน่วยงำน (S6:Skills)
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 มีระบบบริหำรงำนทั้ง 4 ด้ำน
คือ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล
ด้ำนบริหำรทั่วไป และด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ
ที่เข้มแข็งสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มศักยภำพ มีประสิทธิภำพสูงสุด และมี
กำรสร้ำงนวัตกรรม และมีแนวคิดในกำรทำงำน
อย่ำงเป็นระบบ ได้มำตรฐำน
3. มีแผนกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน โดยกำรมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ
และมีกำรนำแผนมำใช้ในกำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม
4. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำร่วมกันทำงำน
เป็นทีม มีเครือข่ำยประสำนงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำ
ตนเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
5. มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. มีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำค
ส่วนโดยเฉพำะได้รับกำรสนับสนุนจำกทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. บุคลำกรขำดกำรกระตือรือร้นที่จะสร้ำง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ขำดแรงกระตุ้นในกำรเข้ำ
ประกวดแข่งขัน เพื่อรับรำงวัล เช่น รำงวัล OBEC Awards
2. บุคลำกรขำดควำมรู้ ทักษะ ด้ำนกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ

7. ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของบุคลำกรในหน่วยงำน (S7:Shared Values)
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. บุคลำกรมีควำมรักสำมัคคี มีควำม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2. มีกำรทำงำนเป็นทีม
3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ร่วมกันกำหนด

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. บุคลำกรขำดสมรรถนะด้ำนร่ำงกำย ด้ำนกำร
ดูแลร่ำงกำย รักษำสุขภำพ และกำรออกกำลังกำย
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สรุป สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน เขต 1 มีสภำพแวดล้อม
ภำยใน มีปัจจัย ที่เป็นจุดแข็ง (Strengths:S) มำกกว่ำจุดอ่อน (Weaknesses:W) เนื่องจำกมีโครงสร้ำง
กำรบริหำรที่ชัดเจน และดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมกฎหมำย ระเบียบที่กำหนด มีกำรใช้เทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำที่ทันสมัย และหลำกหลำย มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน มุ่งเน้นกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร มีกำรกระจำยอำนำจ ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร กำรกำกับติดตำม ประเมินผล อย่ำงเป็นระบบ บุคลำกรปฏิบัติงำนตำม
สมรรถนะ เต็มตำมศักยภำพ มีควำมกระตือรือร้นพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะด้ำน
วิชำชีพ และปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน สำมำรถคิดค้นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรทำงำน ตลอดจนมีค่ำนิยมองค์กรที่ดีเน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และมีกำร
บริหำรจัดกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่ำงดียิ่ง
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) โดย
วิเครำะห์แบบ C-PEST Analysis
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) โดยหลักกำร CPEST เป็นกำรนำปัจจัย 5 ด้ำน ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย
1. ด้ำนพฤติกรรมของผู้รับบริกำร (Customer Behaviors : C)
2. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal : P)
3. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic : E)
4. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural : S) และ
5. ด้ำนเทคโนโลยี (Technological : T)
1. ด้ำนพฤติกรรมของผู้รับบริกำร (C : Customer Behaviors)
โอกำส (Opportunities)
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 มีกำรคมนำคมสะดวกต่อผู้เข้ำมำ
รับบริกำร มีบรรยำกำศที่ร่มรื่น สะดวก สบำย มี
สภำพแวดล้อมที่น่ำอยู่
2. หน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ให้กำรสนับสนุน
ทั้งด้ำนงบประมำณ บุคลำกร วัสดุ สื่อ อุปกรณ์
อื่นๆ
3. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ควำมสำคัญในกำรร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้

อุปสรรค (Threats)
1. มีโรงเรียนเอกชนเป็นจำนวนมำก ทำให้
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มี
จำนวนนักเรียนลดลง ทำให้มีโรงเรียนขนำดเล็ก
เพิ่มสูงขึ้น
2. ปัญหำครอบครัว ส่งผลกระทบต่อกำรเรียน
3. ผู้ปกครองไม่มีเวลำเอำใจใส่ดูแลอย่ำงใกล้ชิด
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2. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (P : Political and Legal Factors)
โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำมีกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้
และพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย โดย
- ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
- พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่
- พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพชีวิต และพัฒนำ
แรงงำน
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย
2. มีนโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ซึ่งได้อุดหนุนงบประมำณ 5 รำยกำร
ดังนี้
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
- ค่ำหนังสือเรียน
- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้กับผู้ปกครอง
3. มีนโยบำยโรงเรียนประชำรัฐ, โรงเรียนร่วม
พัฒนำ และนโยบำยเพิ่มประสิทธิภำพโรงเรียน
ขนำดเล็ก
4. มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดขอนแก่น ตำม
วิสัยทัศน์ “จังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งกำรศึกษำ
ประชำกรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
ดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”

1. นโยบำยของรัฐบำลมีกำรปรับเปลี่ยนตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของคณะรัฐมนตรี ไม่มีควำมต่อเนื่อง
2. นโยบำยโรงเรียนขนำดเล็กไม่ประสบผลสำเร็จ
เท่ำที่ควรเนื่องจำกมีปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
จำกภำยนอก

3. ด้ำนเศรษฐกิจ (E : Economic Factors)
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. จังหวัดขอนแก่น นับว่ำเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำน 1. มีโรงเรียนอุตสำหกรรมในเขตใกล้แหล่งชุมชน
เศรษฐกิจของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำร
ทำให้เกิดมลพิษในบริเวณใกล้เคียง
ขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม มีกำรคมนำคม 2. ผู้ปกครองบำงส่วนมีฐำนะยำกจนไม่สำมำรถส่ง
สะดวก ทั้งทำงบก ทำงอำกำศ และเชื่อมต่อกับ
บุตรหลำนเรียนต่อในระดับสูง สภำพควำมเป็นอยู่
หลำยจังหวัด โดยมีอำณำเขต ดังนี้
แร้นแค้น
ทิศเหนือ - ติดกับจังหวัดอุดรธำนี เลย และ
3. ค่ำครองชีพค่อนข้ำงสูง เป็นสังคมแห่งควำมฟุ้ง
หนองบัวลำภู
เฟื้อ ฟุ่มเฟือย

๗๒
โอกำส (Opportunities)
ทิศใต้ - ติดกับจังหวัดนครรำชสีมำ และบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก - ติดกับจังหวัดกำฬสินธุ์ และ
มหำสำรคำม
ทิศตะวันตก - ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และ
เพชรบูรณ์
2. จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
มีมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อีกทั้งยัง
มีโรงพยำบำลที่ทันสมัยทั้งของรัฐบำล และของ
เอกชน ที่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีคุณภำพสูง
3. มีกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเกษตรกรรม และ
อุตสำหกรรม เอื้อต่อกำรพัฒนำหลักสูตรที่ส่งเสริม
อำชีพและรำยได้
4. มีหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนทุนกำรศึกษำ
และด้ำนอำชีพ

อุปสรรค (Threats)

4. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (S : Social – Cultural Factors)
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. จังหวัดขอนแก่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. สภำพควำมเป็นอยู่ของสังคม มีควำม
- จ ำนวน 225 แห่ ง ประกอบด้ ว ย องค์ ก ำร หลำกหลำย มีแหล่งทุรกันดำร ภัยพิบัติ ควำมแห้ง
บริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด จ ำนวน 1 แห่ ง เทศบำล แล้ง รำยได้ของประชำกรไม่เสมอภำค มีควำม
จ ำนวน 75 แห่ ง (เทศบำลนคร จ ำนวน 1 แห่ ง เหลื่อมล้ำสูง
เทศบำลเมือง จำนวน 6 แห่ง และเทศบำลตำบล 2. ปัญหำครอบครัว ทำให้เกิดพฤติกรรมไม่พึง
จำนวน 68 แห่ง) และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประสงค์ของนักเรียน
จ ำนวน 1 49 แห่ ง ที่ ส ำมำรถให้ ค วำมร่ ว มมื อ
สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2. มีหน่วยภำคเอกชน โรงงำนอุตสำหกรรมใหญ่ๆ
หลำยแห่งให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนสถำนศึกษำ
และให้บริกำรแหล่งเรียนรู้ สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำง
อำชี พ และรำยได้ ร ะหว่ ำ งเรี ย นของนั ก เรี ย น
นักศึกษำ
3. มีสถำนกงสุลใหญ่ของประเทศสำธำรณะรัฐ
ประชำชนจีน ที่สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ
(ภำษำจีน) โดยควำมร่วมมือกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และโรงเรียนในสังกัด
4. จั งหวัดขอนแก่น เป็นสั งคมควำมเป็นอยู่ที่รัก
ใคร่กลมเกลียวเหมือนญำติพี่น้อง
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5. ด้ำนเทคโนโลยี (T : Technlogical Factors)
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่ำง 1. เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
รวดเร็วและกว้ำงขวำง ทำให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ อุปกรณ์ที่ใช้อำจจะไม่ทันสมัย
และภำคเอกชน ใช้ระบบ ICT มำช่วยในกำร
2. อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มักมีรำคำ
ปฏิบัติเกิดประโยชน์ที่หลำกหลำย ทั้งช่วยในกำร ค่อนข้ำงสูงเกิดควำมฟุ่มเฟือยด้ำนงบประมำณ
จัดกำรเรียนกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี
3. ในพื้นที่ที่เทคโนโลยีเข้ำไม่ถึงอำจจะเกิดปัญหำ
2. ระบบข้อมูลสำรสนเทศ มีควำมทันสมัยและ
ในด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร และรวมถึงผลกระทบกับ
แม่นยำมำกขึ้น สำมำรถนำไปใช้งำนได้อย่ำงมี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประสิทธิภำพ มีกำรสื่อสำรที่สะดวก รวดเร็ว และ
มีช่องทำงที่หลำกหลำย
3. มีกำรสร้ำงเครือข่ำย (Net-work) เชื่อมโยง
ข้อมูล ข่ำวสำรรวมถึงควำมรู้ ที่รวดเร็วและ
ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
วิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและบุคลำกรทุกระดับ
สรุป ปัจจัยภำยนอกเป็นโอกำส (Opportunities) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด มีเครือข่ำยที่มีคุณภำพเอื้อต่อกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำที่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้ปกครอง ชุมชน ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ ทั่วถึง ตลอดจนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และ
ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งนโยบำยที่ส่งเสริมสนับสนุนอย่ำงชัดเจน สภำพ
สังคมและวัฒนธรรม บ่งบอกถึงกำรสำมัคคีปองดอง เกื้อกูลซึ่งกันและกันส่งผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือ
หลำยๆ ด้ำนรวมถึงด้ำนกำรศึกษำ มีโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งด้ำนกำรเกษตร และอุตสำหกรรมกำรผลิต ที่
สำมำรถเป็นแหล่งหำรำยได้ พัฒนำอำชีพและฝีมือแรงงำน ทำให้นักเรียนนักศึกษำสำมำรถฝึกอำชีพสร้ำง
รำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี
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ส่วนที่ 4
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
คุณภำพและมำตรฐำน เพื่อมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำศักยภำพนักเรียนในสังกัดเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำ
คุณภำพนักเรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำใน
สังกัด นำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน นิเทศกำรศึกษำและ
และสนับสนุน
ให้ทุกภำคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
7. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เน้นกำรมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
8. ส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งด้ำนกำรให้บริกำร และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่ำย และสถำนศึกษำ
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
5. สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญำและมีวินัยอย่ำงสมดุล เหมำะสมตำมช่วงวัยและมีควำมพร้อมสู่กำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะ
อำชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีคุณภำพอย่ำงเสมอ
ภำคและเท่ำเทียม
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน สำมำรถพัฒนำ
นวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอนและนิเทศกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ระบบบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีประสิทธิภำพ มีเครือข่ำย
กำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กลุ่มเครือข่ำย และสถำนศึกษำพัฒนำสื่อเทคโนโลยี
และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ (Career Education)
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 พั ฒ นำผู้ เ รี ย นทุ ก คนให้ มี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น
กำรปกครองระบอบประชำธิป ไตยอั น มีพ ระมหำกษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อบ้ ำ นเมื อ ง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศ
ด้ำนวิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ นำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้
(Knowledge-Based Society) เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 8 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิต
และพัฒนำครูให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม

๗๖
กลยุทธ์ที่ 10 นำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำน
ตำมบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน
กลยุทธ์ที่ 13 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรจำเป็นพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 14 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนนำ Digital Technology มำ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 16 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 17 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคม
เข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 18 ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ นำไปสู่กำรกระจำย
อำนำจ 4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 19 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำ
อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำนำ Digital Technology มำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำงๆ
ตั้งแต่ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นมำวิเครำะห์
เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด
และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

๗๗
นโยบำย/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงกำร
เป่ำประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
7.จำนวนสถำนศึกษำที่จัด
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติต่อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม

โครงกำร/กิจกรรม
- เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
“โรงเรียนวิถีพุทธ”
- “ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด”

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

โครงกำร/กิจกรรม

1.ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงถึงควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

- “น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของรัชกำลที่ 10 เพื่อ
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์”

2.ผู้เรียนทุกคนทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และ
รักษำศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถ
รับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัย
จำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำร
คุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่ำงๆ เป็นต้น

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติต่อบ้ำนเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ
ชำติ มีคณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มี
จิตสำธำรณ มิจิตอำสำ รับผิชอบต่อ
ครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซี่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมำรี มี
วินัย และรักษำศีลธรรม
3.ร้อยละของผู้เรียน มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือ
กับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชิตและ
ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรม
ไซเบอร์ เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำม
รุนแรง

- “เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกิจกรรม
วันสำคัญทำงลูกเสือ”
- “ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ”
- “ค่ำยทักษะชีวิตด้วยหลัก
คุณธรรม”
- “ลูกเสือต้ำยภัยยำเสพติด”

- “ค่ำยทักษะชีวิตด้วยหลัก
คุณธรรม”
- “ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด”
- “สร้ำงภูมิคุ้มกันภัยให้เยำวชนไทย
รู้เท่ำทันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่”

๗๘
ตัวชี้วัดที่ 4-5 เป็นของเขตพื้นที่
พัฒนำพิเศษฯ
6.จำนวนของสถำนศึกษำที่น้อมนำ
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ์
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตำมที่กำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

- “ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถำนศึกษำ”
- “น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของรัชกำลที่ 10 เพื่อ
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์”

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1.ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็น 1.จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศ
เลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ทำงวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่
ที่ 21
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

โครงกำร/กิจกรรม

- “ส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน
ด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ ละ
วิชำกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563”
- “พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ตำมกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21
2.ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำม
2.ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำน - “ส่งเสริม พัฒนำระบบกำรวัด
ควำมถนัดและควำมเข้ำใจ
กำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็น และประเมินผลกำรเรียนรู้สู่กำร
นำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน
ยกระดับคุณภำพผู้เรียน
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้ - “พัฒนำอัจฉริยภำพทำง
เป็นนวัตกร
เรื่องคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
(Mathematical Literacy) และ ประจำปีกำรศึกษำ 2563”
ด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy) ตำม
แนวทำงกำรประเมิน PISA
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวที 3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพ - “พัฒนำควำมสำมำรถทำง
กำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
ได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขัน วิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำร
ระดับนำนำชำติ
แข่งขันทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ”

๗๙

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

โครงกำร/กิจกรรม

1.หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร 1.ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ - “พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำร ตำมกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (3R8C) ที่ 21”
มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มกำรพัฒนำของประเทศ
2.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำม
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมี
ทักษะควำมสำมำรถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่
21 มีควำมยึดหยุ่นทำงด้ำน
ควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงกำรวำง
พื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำร
วำงแผนชีวิตที่เหมำะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้และทักษะนำไปสู่กำร
พัฒนำนวัตกรรม
4.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็ม
ตำมศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพ
และกำร มีงำนทำ มีทักษะอำชีพ
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ
5.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มี
ศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะ
ของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี
สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ

2.ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนน
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำน
เกณฑ์ที่กำหนด
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที
ผ่ำนมำ
4.ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะกำร
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและ
กำรมีงำนทำ ตำมควำมถนัดและ
ควำมต้องกำรของตนเอง มี
ทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ
วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและ
นำไปปฏิบัติได้
5.ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำน
ในกำรดำรงชีวิต สำมำรถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงกำร
ควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม

- “ประเมินคุณภำพผู้เรียนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ”
- “พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย
- “ส่งเสริมคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนภำษำไทย”
- “ประเมินคุณภำพผู้เรียนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ”

- “ส่งเสริม พัฒนำระบบกำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้สู่กำร
ยกระดับคุณภำพผู้เรียน”
- “ตลำดนัดวิชำกำรโลกอำชีพ”

- “พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ตำมกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21”

๘๐

เป้ำประสงค์
6.ครู เปลี่ยนบทบำทจำก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้
หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
7.ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
เป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
6.ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำร
จัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุขทั้งด้ำนร่ำยกำยและจิตใจ
7.ครู มีกำรเปลี่ยนแปลงบทบำท
จำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
ผู้ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำร
เรียนรู้ หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม
- “เพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำ
คุณภำพอำหำรกลำงวันใน
โรงเรียน”
- “พัฒนำกำรนิเทศแบบ
บูรณำกำร”
- “พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ด้วยระบบ TEPE Online

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1.สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable
Development)
2.สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำ
3.สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำน
ตำมบริบทของพื้นที่
4.งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำร
ศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม
สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่
ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถำนศึกษำ
5.งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบ
ลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม
เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6.นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำเป็นเครื่องมือให้

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียน
ในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็น
มำตรฐำนเสมอกัน

โครงกำร/กิจกรรม

- “พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เรียนรวม ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563”
- “กำรรับนักเรียนปี
2.ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรจัดสรร
กำรศึกษำ2563”
งบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ
- “ติดตำมและประเมินผล
และเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพ
กำรดำเนินงำนโครงกำร
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็น สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำง กำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
เศรษฐกิจและที่ตั้งของสถำนศึกษำ อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
พื้นฐำน พ.ศ. 2563”
สำหรับผู้พิกำร
3.ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ
- “พัฒนำนวัตกรรมและ
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital เทคโนโลยีดิจิทัล สพป.
Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำร ขอนแก่น เขต 1”
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
4.ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ
- “พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อใช้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจรรมกำร (Digital Technology)”
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5.สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มี - พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
มำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่

๘๑
ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรด้ำน
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์
7.พัฒนำระบบกำรติดตำม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อ
สร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพของ
ประชำชน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
6.สถำนศึกษำนำเทคโยโลยี
ดิจิทัล มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.สถำนศึกษำมีระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และกำร แนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ
8.สถำนศึกษำมีระบบฐำนข้อมูล
ประชำกรวัยเรียนและสำมำรถ
นำมำใช้ในกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่ำงมี ประสิทธิภำพ

โครงกำร/กิจกรรม
- พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล”
- “พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เรียนรวม ปีงบประมำณ พ.ศ.
2563”

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

โครงกำร/กิจกรรม

1.สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำร
ส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตสำนึก
ด้ำนกำรผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2.สถำนศึกษำสำมำรถนำเทคโนโลยีมำ
จัดทำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูล
ด้ำนควำมรู้ เรื่องฉลำดสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตำมแนวทำง
ไทยแลนด์ 4.0
3.สถำนศึกษำมีกำรจัดทำนโยบำย
จัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์กำรผลิตและบริโภค สู่กำร
ลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียน
คำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ

1.สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัด
กิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำง
จิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บำน
และชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมี
จำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ
2.สถำนศึกษำมีกำรนำขยะมำใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำน
เพื่อลดปริมำณขยะ และมีกำรส่งเสริม
กำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณ
คำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3.สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำร
จัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรนำ
ขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

- “กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน”

- “กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน”
- “กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน”

๘๒

เป้ำประสงค์
5.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มีกำร
ปรับปรุงและพัฒนำหน่วยงำน
ต้นแบบสำนักงำนสีเขียว (GREEN
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่ำงเอื้อหรือสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6.สถำนศึกษำ มีนโยบำยส่งเสริม
ควำมรู้แบละสร้ำงจิตสำนึกและ
จัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคที
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.สถำนศึกษำต้นแบบนำขยะมำใช้
ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะทุกโรง
8.มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบใน
กำรนำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำร
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทุกโรง
9.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีกำรทำนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำนกำรลด
ใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และตัวอย่ำงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว
ฯลฯ
5.นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บ
ข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณ
คำร์บอนไดออกไซด์ในกำรดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถำนศึกษำ
และที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon
Footprint ในรูปแบบ QR CODE
และ Paper less
6.ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถ
พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และดำเนินกำร
จัดทำงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำงจิตสำนึก
ด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมได้
7.ครู และนักเรียนสำมำรถนำสื่อ
นวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิด มำ
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน กำรจัดกำร
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิน
ประจำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง
Thailand 4.0
8.สำนักงำนเขตพื้นที่ สถำนศึกษำ
มีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร
และสถำนที่ให้เป็นสำนักงำนสีเขียว
ต้นแบบ มีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม
- “กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน”

- “กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน”

- “พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technoloty)”
- “พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ด้ำน
โค้ดดิ้ง ตำมแนวทำง Thailand
4.0”

- “KKZone1 Clean and Green
Office”
- “กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม”
- “พัฒนำระบบประกันคุณภำพงำน
ตรวจสอบภำยใน(IAQA)

๘๓
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

โครงกำร/กิจกรรม

1.สถำนศึกษำ หรือกลุ่ม
สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระ
ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำร
วิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป
2.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
หน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้
สถำนศึกษำสำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3.หน่วยงำนทุกระดับ มีควำม
โปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
4.หน่วยงำนทุกระดับมี
กระบวนกำร และกำรวิธี
งบประมำณด้ำนกำรศึกษำเพื่อ
เพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ โดยกำร
จัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน
5.หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มำใช้ใน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงเป็นระบบ

1.สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำย
อำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นอิสระ
2.สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
หน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเลำ เป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุม
ทุกตำบล
3.สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4.สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทุก
ระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
5.สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับ
ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment
:ITA)

- “พัฒนำระบบบริหำรและจัด
กำรศึกษำ สพป.ขอนแก่น เขต 1”

6.สถำนศึกษำทุกแห่งและ
หน่วยงำนมีระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด

- “พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ ฐำนข้อมูล Big
Data”

- “พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล สพป.ขอนแก่น เขต 1”
- “พัฒนำระบบกำรจัดประชุม
ทำงไกล (Video Conference)
สพป.ขอนแก่น เขต 1”
- “พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ
งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง”

- “พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล สพป.ขอนแก่น เขต 1”

- “เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
(โรงเรียนสุจริต)
- “เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563”

๘๔

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
7.สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูล
ผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำงๆ นำไปสู่
กำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (Big Data
Technology)
8.สถำนศึกษำ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม
- “พัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ฐำนข้อมูล Big Data”

- “กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology)”

9.สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบ
- “พัฒนำระบบข้อมูล
ข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ใน สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
กำร วำงแผนกำรจัด
ฐำนข้อมูล Big Data”
กำรศึกษำได้อย่ำง มี
ประสิทธิภำพ

๘๕

ส่วนที่ 5
รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ จำแนกตำมประเด็นกลยุทธ์
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
มำตรกำร
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ
งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
2563
2564
2565
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
1. น้อมนำพระ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ผลผลิต (Output)
กิจกรรมสำธำรณะ
24,87๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐
ที่มีพฤติกรรมที่
บรมรำโชบำย
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ - กำรช่วยเหลือผู้อื่น
แสดงออกถึงควำมรักใน
ด้ำนกำรศึกษำ
ควำมรักในสถำบันหลักของ จำกโรงเรียนขยำยโอกำส เบื้องต้น
สถำบันหลักของชำติ ยึด
ของรัชกำลที่ 10 ชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
จำนวน 44 โรงๆละ 2 คน - จิตอำสำช่วยเหลือ
มั่นกำรปกครองระบอบ
เพื่อพัฒนำผู้เรียน ระบอบประชำธิปไตยอันมี รวม 88 คน ครูแกนนำ
ภัยพิบัติ
ประชำธิปไตยอันมี
ให้มีคุณลักษณะ พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น โรงเรียนขยำยโอกำส
- จิตอำสำเฉพำะกิจ
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
อันพึงประสงค์ ประมุข
วิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่
ประมุข
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี จำนวน 44 คน
มีพฤติกรรมที่แสดงออก
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ผลลัพธ์ (Outcomes)
ถึงกำรมีทัศนคติที่ดตี ่อ
กำรมีทัศนคติที่ดีต่อ
นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่
สำมำรถขยำยผลไปสู่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ นักเรียนคนอื่นในโรงเรียน
ของชำติ มีคุณธรรม
ชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จริยธรรม

๘๖
โครงกำร

วัตถุประสงค์

2. ฝึกอบรม
บุคลำกรทำงกำร
ลูกเสือ

1. เพื่อเพิ่มพูนพัฒนำครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นผู้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ
ทำงกำรลูกเสือในสถำนศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำร
จัดกำรงำนด้ำนกำรลูกเสือใน
สถำนศึกษำ ให้เจริญก้ำวหน้ำมี
ควำมมั่นคง และเป็นพื้นฐำน
สำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรมของ
กำรดำเนินชีวิตให้แก่เยำวชน
3. เพี่อยกระดับกำรเรียนกำร
สอนกิจกรรมลูกเสือใน
สถำนศึกษำ
4. เพื่อให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้จัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถำนศึกษำได้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ ข้อบังคับของ
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
5. เพื่อฝึกทักษะวิชำกำรลูกเสือ
และวิชำพิเศษลูกเสือให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชำติ

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
1. ฝึกบุคลำกรลูกเสือหลักสูตรผู้
กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นควำมรู้
ทั่วไปและขั้นควำมรู้เบื้องต้น
(ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3)
จำนวน 1 รุ่น 80 คน
2. ฝึกบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำมัญ ขั้น
ควำมรู้ชั้นสูง (ครูผู้สอนระดับชั้น
ป.4-6) จำนวน 1 รุ่น 80 คน
3. ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำร
ลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ
สำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง
(ครูผู้สอนระดับ ม.1-3) จำนวน
1 รุ่น 80 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมทุกคนสำมำรถ
นำควำมรู้และประสบกำรณ์ไป
ปฏิบัติในสถำนศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเป็นแบบอย่ำงที่ดี
รวมทั้งหน่วยงำนลูกเสือและกอง
ลูกเสือในสถำนศึกษำต้นสังกัดมี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนกิจกำร
ลูกเสือ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือ
สำรองขั้นควำมรู้ทั่วไปและ
ขั้นควำมรู้เบื้องต้น
- จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือ
สำมัญขั้นควำมรู้ชั้นสูง
- จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือ
สำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นควำมรู้
ชั้นสูง

1. ลูกเสือมีจติ อำสำ รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน
ชำติบ้ำนเมือง และสังคม
โลก
2. ลูกเสือรูร้ ักษำและ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม และควำม
มั่นคงของประเทศชำติ
3. ลูกเสือสำมำรถเข้ำ
ร่วมกิจกรรลูกเสือด้วย
ควำมสนใจ สนุกสนำน มี
ควำมภำคภูมิใจและคง
วำมสุขใจกับกำรเป็น
ลูกเสือ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
224,000 224,๐๐๐ 224,๐๐๐

๘๗
เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
3. ลูกเสือต้ำนภัย 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผลผลิต (Output)
ยำเสพติด “งำน ที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ - นักเรียนระดับชั้น
ชุมนุมลูกเสือต้ำน ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษ
มัธยมศึกษำตอนต้นในโรง
ภัยยำเสพติด”
และพิษของยำเสพติด
เรียนขยำยโอกำสทำง
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนำ
กำรศึกษำในสังกัด จำนวน
กิจกรรมกำรเฝ้ำระวัง
44 โรงๆละ 8 คน รวม
ป้องกันภัยยำเสพติดผ่ำน ทั้งสิ้น 352 คน ครู 44
กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำ คน วิทยำกร 30 คน
เสพติด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน - ลูกเสือระดับมัธยมศึกษำ
ที่เข้ำรับกำรอบรมมี
ตอนต้นในสังกัดมีทักษะ
ภูมิคุ้มกันภัยเกี่ยวกับยำ
ชีวิตในกำรป้องกันตนเอง
เสพติด สำมำรถเป็น
ให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด
แกนนำสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำ เป็นเยำวชนผู้ประพฤติดี
ระวังปัญหำยำเสพติดใน
และเป็นพลเมืองดีของชำติ
สถำนศึกษำ
บ้ำนเมืองในอนำคต
- ลูกเสือที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมีศักยภำพในกำร
เป็นแกนนำในกำรป้องกัน
และเฝ้ำระวังปัญหำยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ
โครงกำร

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

อบรมนักเรียนรดับชั้น
ม.ต้น รร.ชยำยโอกำส
โรงเรียนละ 80 คน
44 โรงเรียน ครู 44
คน และวิทยำกร 30
คน รวมทั้งสิ้น 352
คน

- ร้อยละของผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
กำรมีทัศนคติทดี่ ีต่อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสำธำรณะ
จิตอำสำ รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่นและ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอำรี มีวินัย และ
รักษำศีลธรม
- ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและมี
ควำมสำมำรถรับมือกับ
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลต่อควำมมั่นคง เช่น
ภัยจำกยำเสพติด ควำม
รุนแรง กำรคุมคำมใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
352,000 352,000 352,000

๘๘
โครงกำร
4. ค่ำยทักษำ
ชีวิตด้วยหลัก
คุณธรรม

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ผลผลิต (Output)
ป้องกันภัยยำเสพติดและ - นักเรียนชั้น ม.ต้น
อบำยมุขให้กับนักเรียนและ โรงเรียนขยำยโอกำส
เยำวชนวัยเสี่ยง
โรงละ 3 คน จำนวน 44
2. เพื่อสร้ำงแกนนำ
โรงเรียน ครู 44 คน และ
นักเรียนในกำรป้องกัน
เจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งสิ้น 190
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน คน
สถำนศึกษำ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
3. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชน - นักเรียนแกนนำที่ผ่ำน
ได้รับกำรพัฒนำทักษะชีวิต กำรฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่
รู้จักวิธีปฏิเสธและป้องกัน พึงประสงค์ในกำรเป็นแกน
ตนเอง
นำสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกัน
4. เพื่อปรับเปลี่ยน
ยำเสพติดและมีทักษะชีวิต
พฤติกรรมของเยำวชนใน รู้จักป้องกันตนเองให้
สถำนศึกษำให้เป็นคนดี
ห่ำงไกลยำเสพติด ปรับเจต
มีคุณธรรม สำมำรถอยู่
คติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมี จริยธรรม ไม่สร้ำงควำม
ควำมสุข
เดือดร้อนในสังคม สำมำรถ
ดำรงตนอยู่ร่วมในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- จัดอบรมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น
โรงเรียนขยำยโอกำส
โรงละ 3 คน จำนวน
44 โรงเรียน ครู 44
คน และเจ้ำหน้ำที่ รวม
ทั้งสิ้น 190 คน

- ร้อยละของผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
กำรมีทัศนคติทดี่ ีต่อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสำธำรณะ
จิตอำสำ รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่นและ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอำรี มีวินัย และ
รักษำศีลธรม
- ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและมี
ควำมสำมำรถรับมือกับ
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลต่อควำมมั่นคง เช่น
ภัยจำกยำเสพติด ควำม
รุนแรง กำรคุมคำมใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
80,000 80,000 80,000

๘๙
เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
5. สร้ำง
1. เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ผลผลิต (Output)
ภูมิคุ้มกันภัยให้ ควำมเข้ำใจในกำรป้องกัน 1. ครูทุกโรงเรียน ๆละ 1
เยำวชนไทยรู้เท่ำ ตนเองจำกภัยคุกคำม
คน จำนวน 156 โรง
ทันภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่
2. เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบใหม่
2. เพื่อให้นักเรียนทุก
จำนวน 10 คน
ระดับชั้น มีควำมรู้ควำม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
เข้ำใจในกำรป้องกันตนเอง - ครูและบุคลำกร ใน สพป.
จำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ขอนแก่น เขต 1 เข้ำรับ
กำรอบรมและสำมำรถนำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับ
ไปถ่ำยทอดให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรป้องกันตนเอง
จำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
โครงกำร

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
- อบรมครูทุกโรงเรียน
โรงเรียนละ 3 คน
เจ้ำหน้ำที่ 10 คน
วิทยำกร 2 คน รวม
ทั้งสิ้น 168 คน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และมีควำมสำมำรถ
รับมือกับภัยคุกคำม
ทุกรูปแบบที่มีผลต่อ
ควำมมั่นคง เช่นภัย
จำกยำเสพติด ควำม
รุนแรง กำรคุมคำมใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
28,800

30,000

30,000

๙๐
โครงกำร
6. ส่งเสริมกำร
ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงของ
สถำนศึกษำ

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. เพื่อให้สถำนศึกษำทุก ผลผลิต (Output)
แห่งในสังกัด สำมำรถน้อม - ร้อยละ 100 ของ
นำหลักปรัชญำของ
สถำนศึกษำในสังกัด
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน สำมำรถน้อมนำหลัก
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปรัชญำของเศรษฐกิจ
และกำรบริหำรจัดกำร
พอเพียงไปพัฒนำผู้เรียน
สถำนศึกษำได้อย่ำงมี
ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสิทธิภำพ
ประสงค์ตมที่กำหนดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- นักเรียนทุกคนได้รับกำร
พัฒนำให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตร
กำหนดให้เต็มตำม
ศักยภำพแขงแต่ละบุคคล
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- รวบรวมข้อมูลในกำร
ขับเคลื่อนหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถำนศึกษำของเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
- จัดหำ/รวบรวม
เอกสำร สื่อกำรเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมกำรน้อมนำ
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณำกำรในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน
- พัฒนำสถำนศึกษำ
พอเพียง จำนวน 2
แห่ง ให้ผ่ำนกำร
ประเมิน “ศูนย์กำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรศึกษำ”
- ศึกษำดูงำนที่เป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้

- จำนวนสถำนศึกษำ
ที่น้อมนำพระบรมรำ
โชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของ ร.10 และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพันำ
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมที่กำหนด
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
21,550 22,000 22,000

๙๑
โครงกำร
7. เสริมสร้ำง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนำ
ตนเองตำม
อัตลักษณ์
29 ประกำรสู่กำรเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธอย่ำง
ต่อเนื่อง
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนวิถีพุทธที่มีกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนและเป็น
แบบอย่ำงให้สถำนศึกษำอื่น
3. เพื่อให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นักเรียนตระหนักรู้ เข้ำใจ
และมีกระบวนกำรคิด อย่ำง
มีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่ง
คุณธรรมดีอย่ำงเป็น
ธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี และภูมิใจในกำรทำ
ควำมดี

ผลผลิต (Output)
- โรงเรียนในสังกัด สพป.
ขอนแก่นเขต 1 รวม 156 โรง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และนักเรียน ใน
สังกัดเกิดควำมตระหนักและ
ร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนำตนเอง
ตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำร สู่
กำรเป็นโรงเรียนวิถพี ุทธอย่ำง
ต่อเนื่อง
2. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรและ
นักเรียนมีขวัญกำลังใจเกิดกำร
พัฒนำโรงเรียนวิถพี ทุ ธอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งมี
คุณภำพยิ่งขึ้น และเป็น
แบบอย่ำงที่ดีได้
3. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรและ
นักเรียนตระหนักรู้ เข้ำใจ และมี
กระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล
ซึมซับคุณค่ำแห่งควำมดีอย่ำง
เป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในกำรทำ
ควำมดี เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงำม

รวม

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. สังเครำะห์กำร
ประเมินตนเองของ
โรงเรียน
2. ประชำสัมพันธ์
โครงกำรโรงเรียนวิถี
พุทธ และกำรคัดเลือก
โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น

- จำนวนสถำนศึกษำ
ที่จัดบรรยำกำศ
สิ่งแวดล้อมและจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่น
กำรปกครองในระบบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้ำนเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ มี
คุณธรรม จริยธรรม

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
34,170 35,000 35,000

765,390 768,000 768,000

๙๒
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อที่ 2 จัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
มำตรกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ นำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำมควำมสำมำรถ ควำมสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
2563
2564
2565
ผลผลิต (Output)
8. พัฒนำ
1. เพื่อให้ครูมีควำมรู้
1. ศึกษำแนวทำงกำรพัฒำ 1. จำนวนผู้เรียนที่มี
40,884
42,0๐๐
42,0๐๐
1.
ครู
ว
ิ
ช
ำกำรโรงเรี
ย
นทุ
ก
โรงมี
ควำมเป็
น
เลิ
ศ
ทำง
หลั
ก
สุ
ต
รสถำนศึ
ก
ษำตำมกำร
หลักสูตร
ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 วิชำกำร มีทักษะที่
สถำนศึกษำตำม หลักสูตรสถำนศึกษำตำม หลักสูตรสถำนศึกษำตำมกำร และกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
สอดคล้องกับทักษะที่
กำรเปลี่ยนแปลง กำรเปลี่ยนแปลงใน
สมรรถนะตำมหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21 ศตวรรษที่ 21 และกำร สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้ แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
2. ผู้เรียนทุกระดับมี
ผู้เรียนมีสมรรถนะตำมหลักสูตร พื้นฐำนพุทธศักรำช 2551
พัฒนำผู้เรียนให้มี
สมรรถนะสำคัญตำม
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2. จัดทำแนวทำงกำรพัฒนำ
สมรรถนะตำมหลักสูตร
หลักสูตรสถำนศึกษำตำมกำร หลักสูตร มีทักษะกำร
พุทธศักรำช 2551
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
2. โรงเรียนทุกโรงพัฒนำ
และกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
หลักสูตรสถำนศึกษำตำมกำร
พื้นฐำน พุทธศักรำช
สมรรถนะตำมหลักสูตร
พื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2551
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
อยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ผลลัพธ์ (Outcomes)
พื้นฐำนพุทธศักรำช 2551
2. เพื่อให้โรงเรียนมี
ควำมสุข มีควำม
1. โรงเรียนมีหลักสูตร
3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรสถำนศึกษำที่มี สถำนศึกษำที่มีคุณภำพเน้นกำร “พัฒนำหลักสูตรฯ”
ยืดหยุ่นด้ำนควำมคิด
คุณภำพเน้นกำรพัฒนำ
พัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 4. นิเทศติดตำมกำรพัฒนำ
สำมำรถทำงำนร่วมกับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2. ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียน หลักสุตรแกนกลำง
ผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่
กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผู้เรียนมีสมรรถนะตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

5. นิเทศติดตำมกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักตำม
หลักสูตรและทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
6. ประชุมสะท้อนผลกำร
นิเทศ

เป็นพหุวัฒนธรรม

๙๓
โครงกำร
9. ขับเคลื่อน
สะเต็มศึกษำ
(STEM
Education)

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
๑.เพื่อยกระดับคุณภำพ ผลผลิต (Output)
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๑. ผู้เรียนในระดับ
คณิตศำสตร์ และ
ประถมศึกษำและ
เทคโนโลยีให้เท่ำเทียม
มัธยมศึกษำทุกโรงเรียนใน
นำนำชำติ
สังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
2. เพื่อส่งเสริมกำรคิด
เรียนวิทยำศำสตร์
วิเครำะห์ และกำร
คณิตศำสตร์ และ
แก้ปัญหำในชีวิตจริง ทั้ง เทคโนโลยีสูงขึ้นอย่ำงน้อย
ในและนอกห้องเรียน
ร้อยละ 3
ตั้งแต่ระดับปะถมศึกษำ 2. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์
3. เพื่อพัฒนำครูให้
คณิตศำสตร์ และ
สำมำรถนำกิจกรรมกำร เทคโนโลยีทุกคนผ่ำนกำร
เรียนรู้สะเต็มศึกษำไปสู่
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำม
กำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้น
แนวทำง “สะเต็มศึกษำ”
เรียน ครูควรได้รับกำร
3. สถำนศึกษำในสังกัด
พัฒนำอย่ำงเหมำะสม
จัดกำรเรียนสะเต็มศึกษำ
4. เพื่อวิจัยและพัฒนำ
ครบทุกชั้น
รูปแบบกำรส่งเสริมและ ผลลัพธ์ (Outcomes)
สนับสนุนกำรจัดกำร
1. นักเรียนที่ผ่ำนกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็ม เรียนรู้โดยกระบวนกำรนี้
ศึกษำที่เหมำะสมกับ
ทุกคน มีควำมรู้ ทักษะ
บริบทของ สพป.ขก.1
ด้ำนวิทยำศำสตร์ที่
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร กำร
- ขับเคลื่อนกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำง
สะเต็มศึกษำ
- กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์
2. จัดศูนย์สะเต็ม
ศึกษำระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (รร.อนุบำล
ขอแก่น)
3. สรุปและรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน

1. ร้อยละของ
จำนวนสถำนศึกษำที่
จัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงสเต็มศึกษำ
2. ร้อยละของ
จำนวนครูที่เข้ำอบรม
สะเต็มศึกษำ และ
ขยำยผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำง
สะเต็มศึกษำสู่
ห้องเรียน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
56,200
60,000
60,000

๙๔
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
เหมำะสมกับกำรผลิตและ
กำรบริกำรที่มีกำรแข่งขัน
สูง พร้อมสำหรับโลกใน
ศตวรรษที่ 21
2. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยีทุกคน มีควำมรู้
ควำมชำนำญในกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง
สะเต็มศึกษำ
3. สพป.ขอนแก่น เขต 1
มีรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็ม
ศึกษำที่เหมำะสมกับ
บริบทของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๙๕
โครงกำร

วัตถุประสงค์

10. ส่งเสริม
พัฒนำเตรียมรับ
กำรประเมิน
PISA

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครู มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรวัดและ
ประเมินยผลกำรจัดกำร
เรียนรู้
2. ครูมีทักษะในกำรออก
ข้อสอบตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัด
3. นักเรียนสถำนศึกษำใน
สังกัดได้รับกำรเตรียมกำร
ทอดสอบ PISA
4. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดให้สูงขึ้น
5. เพือ่ เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ให้กับ
ครูผู้สอนด้ำนกำรวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนตำม
สัดส่งนพฤติกรรมกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครู ร้อยละ 80 มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
วัดและประเมินผลกำร
จัดกำรเรียนรู้ และมีทักษะ
ในกำรออกข้อสอบตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดตำมหลักสูตร
2. นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับกำรเตรียมพร้อม
ก่อนสอบ PISA
3. สถำนศึกษำ มีรูปแบบ
และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนที่
หลำกหลำย เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมก่อนสอบ
PISA
ผลลัพธ์ (Outcomes)

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. จัดทำคู่มือเอกสำร
ประกอบกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร
2. ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร
3. นิเทศ ติดตำมฯ
4. จัดทำรำยงำน

1. ร้อยละของ
นักเรียนได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อม
ก่อนสอบ PISA
2. ร้อยละของ
สถำนศึกษำในสังกัด
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำผ่ำนกำร
ประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นด้ำนกำร
เรียนรู้ ตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA
4. ร้อยละของ
สถำนศึกษำมีระบบ
กำรวัดและ
ประเมินผล ที่มี
คุณภำพและ
มำตรฐำน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
28,006

30,000

30,000

๙๖
โครงกำร

วัตถุประสงค์
เรียนรู้เตรียมสู่กำร
ประเมิน PISA

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. ครูในสังกัด สำมำรถวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ครูในสังกัดสำมำรถ
ออกข้อสอบได้ตรงตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น
4. สถำนศึกษำนำข้อมูล
จำกกำรวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในกำร
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ
5. โรงเรียนมีรูปแบบและ
เครื่องมือวัดประเมินผล
กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
ตำมสภำพจริงเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมก่อนสอบ
PISA

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๙๗
โครงกำร
11. พัฒนำ
คุณภำพกำร
เรียนกำรสอน
ภำษำไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ครูผู้สอนภำษำไทยให้
สำมำรถพัฒนำกำรอ่ำน
กำรเขียนของนักเรียนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ครูให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ทักษะกระบวนกำรคิดของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำร
เรียนรู้ และเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
ของครูภำษำไทยสู่ครูมือ
อำชีพและครูนักวิจัย
4. เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนภำษำไทยให้
สูงกว่ำระดับชำติหรือ
พัฒนำขึ้นร้อยละ 5

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
จำนวน 154 คน
2. ครูผู้สอนภำษำไทย
ชั้นป.1 ป.3, ป.6 และ ม.
3 จำนวน 154 โรงเรียน
3. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 ใน
สังกัดอ่ำนออก เขียนได้ทุก
คน และชั้น ป.2-ป.6
อ่ำนคล่องเขียนคล่อง อ่ำน
รู้เรืองและสื่อสำรได้
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
ภำษำไทยสูงขึ้นอย่ำงน้อย
ร้อยละ 5
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนและพัฒนำ
คุณภำพกำรสอน
ภำษำไทย

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. พัฒนำคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนภำษำไทย
1.1 ประชุมสรุปผล
ดำเนินงำนพัฒนำ
คุณภำพกำรสอน
ภำษำไทยของ
คณะกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรสอน
ภำษำไทยระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำของปีที่
ผ่ำนมำ
1.2 จัดทำเครื่องมือ
ประเมินกำรอ่ำนกำร
เขียนของเขตพื้นที่
1.3 ชี้แจงแนวทำงกำร
นำนโยบำยสู่กำร
พัฒนำกำรอ่ำนกำร
เขียนของเขตพื้นที่ให้
กลุ่มเครือข่ำย
ดำเนินกำรพัฒนำ
1.4 นิเทศ ติดตำมกำร
ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน

1. นักเรียนชั้น ป.1
อ่ำนออก เขียนได้
100%
2. นักเรียนชั้น ป.2ป.6 อ่ำนคล่องเขียน
คล่อง อ่ำนรู้เรื่องและ
สื่อสำรได้ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน
3. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีเครือข่ำย
กำรเรียนรู้ทำง
วิชำกำรที่เข้มแช็งสู่
ครูมืออำชีพ ครู
นักวิจัย
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนรู้ด้ำนภำษำไทย
สูงกว่ำระดับชำติ
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ5

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
32,250
33,000
33,000

๙๘
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
2. ครูผู้สอนภำษำไทย
สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมแนวทำงกำรสอน
อ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. นักเรียนในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 ได้รับ
กำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน
ออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง
เขียนคล่อง อ่ำนรู้เรื่อง
และสื่อสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4. สพป.ขอนแก่น เขต 1
มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ทำง
วิชำกำรที่เข้มแข็งสู่ครูมือ
อำชีพ ครูนักวิจัย

กิจกรรม
2. ประกวดแข่งขัน
โครงกำรรักษ์ภำษำไทย
2.1 ประชำสัมพันธ์
โครงกำรรักษ์ภำษำไทย
ไปยังกลุ่มเครือข่ำย
2.2 กลุ่มเครือข่ำย
ดำเนินกำรแข่งขันทักษะ
ภำษำไทยระดับกลุ่ม
เครือข่ำย
2.3 กลุ่มเครือข่ำย
ส่งผลงำนและตัวแทน
แข่งขันระดับเขตพื้นที่
2.4 เขตพื้นที่คัดเลือก
ตัวแทนทีช่ นะเลิศ
แข่งขันต่อรอบคัดเลือก
ระดับประเทศ
2.5 มองโล่รำงวัล
โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
ประกวดระดับประเทศ
2.6 สรุปและรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๙๙
โครงกำร

วัตถุประสงค์

12. กำรนิเทศ
แบบบูรณำกำร

1. เพื่อนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล ตำมนโยบำย
จุดเน้นและยุทธศำสตร์
ของ สพฐ. และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีแนวทำง
ในกำรดำเนินงำนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีระบบ
นิเทศภำยมในให้เกิดควำม
เข้มแข็ง

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
2. โรงเรียนกลุม่ เป้ำหมำย
เฉพำะ ได้รับกำรนิเทศเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำม
แนวทำง Active Learning
อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ได้รับกำรนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. โรงเรียนกลุม่ เป้ำหมำย
เฉพำะได้รับกำรนิเทศเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำม
แนว Active Learning อย่ำง
มีคุณภำพ
3. โรงเรียนมีระบบนิเทศ
ภำยในที่เข้มแข็ง

รวม

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. กำรนิเทศแบบบูรณำกำร
1.1 ประชุม วิเครำะห์
ควำมต้องกำรจำเป็นของ
กำรนิเทศ
1.2 รวบรวมข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรียน/
ตำมนโยบำย จุดเน้น ของ
สพฐ./หน่วยงำน
1.3 จัดทำเครื่องมือกำร
นิเทศตำมประเด็นกำร
นิเทศที่เกี่ยวข้อว
1.4 ดำเนินกำรนิเทศตำม
กระบวนกำรนิเทศ
SPIDRE
1.5 สะท้อนผลกำรนิเทศ
1.6 สรุปและรำยงำนผล
กำรนิเทศ
2. ประชุมสัมมนำ
ศึกษำนิเทศก์เครือข่ำย
จังหวัดขอนแก่น
3. สัมมนำระดับภำคฯ
4. ประชุมสรุป สะท้อนผล
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

1. ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัดได้รับกำรนิเทศ
ติดตำมประเมินผลเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. ร้อยละของโรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะได้รับ
กำรนิเทศเพื่อพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนตำม
แนวทำง Active
Learning
3. โรงเรียนมีระบบนิเทศ
ภำยในที่เข้มแข็ง
4. ครูมีกำรเปลี่ยน
บทบำทจำก “ครูผู้สอน”
เป็น Coach ผู้ให้
คำปรึกษำข้อเสนอแนะ
กำรเรียนรู้หรือ ผอ.กำร
เรียนรู้
5. นักเรียนมีพฤติกรรม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองและ
สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
6. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมี
ภำวะผู้นำทำงวิชำกำรที่

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
489,360 500,000 500,000

ส่งเสริมระบบนิเทศภำยใน

646,700

665,000

665,000

๑๐๐
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
มำตรกำร
1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ
2. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียน
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ
4. พัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โครงกำร

วัตถุประสงค์

13. วำงแผน
อัตรำกำลังข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

1. กำหนดรูปแบบกำร
วำงแผนกำลังคนสำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
2. สพป.ขอนแก่น เขต 1
และสถำนศึกษำนำแผน
กำลังคนไปใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร
3. เพื่อให้อัตรำกำลังคน
สอดคล้องกับภำรกิจและ
ปริมำณงำนที่มีใน
สถำนศึกษำเพื่อสนับสนุน
ภำระกิจกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
4. กำหนดอัตรำกำลังคนให้
เหมำะสม และสร้ำง

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
สพป.ขอนแก่น เขต 1 มี
เกณฑ์อัตรำกำลังสำหรับใช้
ในกำรบริหำรอัตรำกำลัง
ครบทุกโรงเรียนรวมถึง
จำนวนครู จำนวนนักเรียน
วุฒิวิชำเอก เพศ วิทยฐำนะ
และพื้นที่ตั้งครบทุกโรง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
สพป.ขอนแก่น เขต 1 มี
แผนอัตรำกำลังที่เป็น
มำตรฐำนซึ่งนำมำใช้
ประกอบกำรตัดสินใจใน
กำรบริหำรงำนบุคคลใน
ภำพรวม ทำให้กำร
ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำร

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. สำรวจข้อมูล
2. วิเครำะห์ข้อมูล
และจัดทำข้อมูล
3. ประชุมกรรมกำร
วำงแผนอัตรำ
กำลังคนตลอดปี

สภำพอัตรำกำลังคน
ของสถำนศึกษำต้องมี
อัตรำกำลังขำดแคลน
น้อยที่สุด หรือไม่มี
สภำพขำดแคลน
อัตรำกำลัง มีกำร
เกลี่ยนอัตรำกำลังที่
เหมำะสมกับสภำพ
ขนำดของสถำนศึกษำ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
3,500
5,000
5,000

๑๐๑
โครงกำร

14. กำรสรรหำ
บรรจุแต่งตั้ง ย้ำย
โอน กำรสอบคัดเลือก
และเกลี่ยอัตรำกำลัง
ข้ำรำชกำรครูและ
ลูกจ้ำงทุกประเภท

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

มำตรฐำนอัตรำกำลังใน
สถำนศึกษำ
5. เพือ่ สนับสนุนกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำของ
ผู้บริหำร

สอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

1. โรงเรียนในสังกัดมี
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ครบตำมเกณฑ์อัตรำกำลัง
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2. ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพิจำรณำ ย้ำย
โอน ตำมควำมประสงค์
และจำนวนตำแหน่งว่ำงที่
มีในสถำนศึกษำ มีขวัญ
กำลังในกำรปฏิบัติงำน

ผลผลิต (Output)
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับกำร
พิจำรณำให้ย้ำย บรรจุ
แต่งตั้ง ตำมตำแหน่งว่ำง
200 รำย และได้รับกำร
เกลี่ยอัตรำกำลังจำก
โรงเรียนที่เกินเกณฑ์
ก.ค.ศ. กำหนดไปยัง
โรงเรียนที่ต่ำเกณฑ์ฯ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
มีข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครู
ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน
ครบตำมเกณฑ์ กำรเรียน
กำรสอนมีคุณภำพมำกขึ้น
และมีครูตรงตำมควำม
ต้องกำรของสถำนศึกษำ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อ
จัดทำรำยละเอียด
ตำมองค์ประกอบ

1. ข้ำรำชกำรครูได้รับ
กำรพิจำรณำให้ย้ำย
บรรจุแต่งตั้ง โอนและ
เกลี่ยอัตรำกำลัง
2. โรงเรียนมีครูสอน
ครบชั้นและตรงตำม
ควำมต้องกำร
3. คุณภำพนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้น

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

34,980

35,000

35,000

๑๐๒
โครงกำร
15. คัดเลือกบุคคล
เพื่อดำรงตำแหน่งอ้
ตรำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำน
ให้รำชกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
ผลผลิต (Output)
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
บุคคลที่สำเร็จ
ปฏิบัติงำนแทนตำแหน่ง กำรศึกษำระดับ
ที่ว่ำง
ปริญญำตรีขึ้นไป ที่
2. เพื่อแก้ปัญหำกำร
สมัครสอบคัดเลือกเป็น
ขำดแคลนอัตรำกำลังครู ลูกจ้ำงชั่วครำวตำแหน่ง
ในสังกัด
ครูรำยเดือน เพื่อแก้ไข
3. เพื่อให้ครูประจำกำร ปัญหำสถำนศึกษำขำด
ใช้เวลำในกำรจัดกิจกรรม แคลนครูขั้นวิกฤติ
กำรเรียนกำรสอนครบ
จำนวน 200 คน และ
ตำมคำบ/เวลำ ของ
บุคคลที่สำเร็จ
หลักสูตร
กำรศึกษำวุฒิตั้งแต่ ม.
4. เพื่อให้โรงเรียน
6 ขึ้นไป เป็นพี่เลี้ยง
สำมำรถจัดกำรเรียนกำร เด็กพิกำร จำนวน
สอนได้อย่ำงมี
100 คน
ประสิทธิภำพ เกิด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน
บุคคลที่ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือกมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีควำม
พร้อมในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมตำแหน่งที่
ได้รับกำรคัดเลือก
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อ
เตรียมกำรคัดเลือก
2. ดำเนินกำร
คัดเลือก จำนวน 2
วัน

- ร้อยละของผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกมีควำมรู้
ทักษะ เจตคติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยำบรรณ
วิชำชีพที่เหมำะสม ใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ อัน
จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน
ต่อไป
- ร้อยละของ
สถำนศึกษำมีบุคลำกร
เพื่อปฏิบัติงำน
ครบถ้วน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
38,550
40,000
40,000

๑๐๓
โครงกำร
16. เสริมสร้ำง
คุณภำพและคุณค่ำ
ชีวิต และพิธีมอบ
ประกำศเกียรติคุณ
บัตรข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจำ

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ผลผลิต (Output)
แก่ข้ำรำชกำรครู
ข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำงประจำ และ และลูกจ้ำงประจำใน
เกิดควำมรู้สึกภำคภูมิใจที่ สังกัด จำนวน 150
ได้ปฏิบัติหน้ำทีอย่ำงมี
คน
ประสิทธิภำพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
2. สร้ำงสัมพันธภำพที่ดี ข้ำรำชกำรครู บุคลำกร
ระหว่ำงข้ำรำชกำรครู
ทำงกำรศึกษำ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ เกิด
และลูกจ้ำงประจำ
ควำมรู้สึกภำคภูมิใจ ที่
3. สร้ำงเสริมคุณภำพ
ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมี
และคุณค่ำชีวิตของ
คุณภำพ และ
ข้ำรำชกำรครู บุคลำกร ประสิทธิภำพ สำมำรถ
ทำงกำรศึกษำ และ
นำควำมรู้ที่ได้รับจำก
ลูกจ้ำงประจำ
วิทยำกร ไปเป็น
แนวทำงในกำรดำเนิน
ชีวิตหลังกำร
เกษียณอำยุรำชกำร
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- แต่งตั้งคณะทำงำน
- จัดประชุม
คณะทำงำน
- จัดทำเกียรติบัตร
วำรสำรเกษียณ

- ผู้เกษียณอำยุ
รำชกำรทุกคน เข้ำ
ร่วมโครงกำร จำนวน
150 คน
- ผู้เกษียณอำยุ
รำชกำรมีควำม
ภำคภูมิใจในตนเองที่
ได้ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรจนครบวำระ
เกษียณอำยุรำชกำร
และนำองค์ควำมรู้ที่
ได้รับมำปรับใช้ในกำร
ดำเนินชีวิตหลัง
เกษียณอำยุรำชกำร

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
5,795
6,000
6,000

๑๐๔
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

17. เสริมสร้ำงขวัญ
และกำลังใจ และพิธี
มอบ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิ
มำลำ

1. ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำและ
พนักงำนรำชกำรได้รับ
พระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ตำมที่เสนอขอ
2. ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำและ
พนักงำนรำชกำร มีควำม
ภำคภูมิใจที่ได้รับเครื่อง
รำชย์อิสริยำภรณ์

18. พัฒนำและ
เสริมสร้ำงกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ตำแหน่งผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ

1. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
มีควำมสำมำรถในภำรกิจด้ำน
วิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคล และกำร
บริหำรงำนทั่วไป
2. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
มีสมรรถนะสูง มีศักยภำพใน
กำรบริหำรงำนที่สอดคล้องกับ
ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพ
สังคมเศรษฐกิจ และกำรเมือง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผลผลิต (Output)
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำและพนักงำน
รำชกำร จำนวน 150 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำและพนักงำน
รำชกำรมีควำมภำคภูมิใจ
มีขวัญกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน สงผลต่อ
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลกำรจัด
กำรศึกษำ

- แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
กำหนดเกณฑ์กำร
จัดสรรเครื่องรำชย์
- แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ดำเนินกิจกรรม พิธี
มอบเครื่องรำชย์
- สรุปผลกำร
ดำเนินงำนตำม
โครงกำร

ผลผลิต (Output)
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน 14 รำย ได้รับ
กำรพัฒนำ ดูแล
ช่วยเหลือเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ตำแหน่ง ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และผ่ำน

1. แต่งตั้งคณะ
กรรมกำรฯ
2. นิเทศ กำกับ
ติดตำม
3. ประชุม
ประเมินผล/สรุปผล
กำรนิเทศ
(Coaching Team)

1 ข้ำรำชกำรครู
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนรำชกำร
จำนวน 150 คน
ได้รับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
2. ผู้ได้รับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
มีควำมภำคภูมิใจ
มุ่งมั่น รักษำควำมดี
และเชื่อมั่นในคุณค่ำ
แห่งควำมดีที่ทำ
1. ผู้บริหำร
สถำนศึกษำได้รับ
คำแนะนำ ช่วยเหลือ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน
ตำแหน่ง ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
2. ผู้บริหำร
สถำนศึกษำผ่ำนกำร

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
11,900
12,000
12,000

4,500

5,000

5,000

๑๐๕
โครงกำร

วัตถุประสงค์
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศที่
มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ
3. เพื่อให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำมีควำม
กระตือรือร้น มีควำมตั้งใจใน
กำรปฏิบัติงำน มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ มีกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงเป็นระบบ
4. เพื่อให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำมีศักยภำพ ผ่ำน
กำรประเมินสัมฤทธิ์ผลของ
คณะกรรมกำรประเมิน
5. นักเรียนในควำม
รับผิดชอบได้รับโอกำส และ
คุณภำพทำงกำรศึกษำ มี
ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่
สำมำรถพึ่งตนเองแข่งขันกับ
เวทีระดับนำนำชำติและ
เติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภำพ
6. ประชำชนและสังคมเกิด
ควำมเชื่อมั่นในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
กำรประเมินสัมฤทธิ์ผล
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ตำแหน่งผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ
ผลลัพธ์(Outcomes)
ผู้บริหำรสถำนศึกษำทั้ง
14 รำย มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับตำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ใน
ตำแหน่ง ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
3. ผู้บริหำร
สถำนศึกษำนำควำมรู้
ประสบกำรณ์
คำแนะนำที่ได้รับมำ
ใช้ในกำรพัฒนำงำน
ในหน้ำที่

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๑๐๖
โครงกำร
19. พัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำด้วยระบบ
TEPE Online

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำครูและบุคล
กำรทำงกำรศึกษำให้มี
โอกำสได้รับกำรพัฒนำ
ควบคู่กับกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่โดยทั่วถึง และเท่ำ
เทียมกันตำมศักยภำพโดย
ไม่ทิ้งห้องเรียน
2. เพื่อพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำมำรถวิเครำะห์บทบำท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบแบ
ละวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำทีไ่ ด้
ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ
3. เพื่อพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
สำมำรถนำเสนอแนวทำงใน
กำรพัฒนำ นวัตกรรม และ
กำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ปฏิบัติงำนเป็น
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
พิจำรณำในหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่สมัครเข้ำรับกำร
พัฒนำ จำนวน 39 รำย
ผลลัพธ์(Outcomes)
- ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุก
ประเภท มีศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำนครบตำม
ควำมจำเป็น ในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสำมำรถ
พัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำกำรจัดกำร
เรียนรู้ และกำรวัด
ประเมินผลอย่ำงมี
คุณภำพในรูปแบบที่
หลำกหลำยตำมศักยภำพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1.จัดประชุมชี้แจง
คณะทำงำน
2. จัดผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ดำเนินกำร
ฝึกอบรมตำม
หลักสูตรและ
ระยะเวลำที่กำหนด
ในระบบ Online
3. ดำเนินกำร
ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรเรียน
กำรสอน
4. สรุปและ
ประเมินผล

1. ผู้เข้ำรับกำรอบรม
ผ่ำนกำรอบรมตำม
หลักสูตรที่กำหนด
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ
กระบวนกำรในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
7,490
8,000
8,000

๑๐๗
โครงกำร

วัตถุประสงค์

20. ประกวดรำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ.
(OBEC AWARDS)

เพื่อเป็นกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติและส่งเสริม
บุคลำกรภำยในสังกัดที่มี
ผลงำนยอดเยี่ยมและมี
ควำมประพฤติในกำร
ครองตน ครองคน ครอง
งำน เป็นแบบอย่ำงที่ดี
และยอมรับของบุคคล
ในวิชำชีพและสังคม
รวมทั้งเสริมสร้ำงขวัญ
กำลังใจให้กับบุคลำกรใน
ฐำนะผู้ปฏิบัติงำน และ
ยกย่องหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำที่สำมำรถทำ
หน้ำที่จัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเป็น
ตัวอย่ำงที่ดี

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำง ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับชำติ จำนวน 5
รำย
ผลลัพธ์(Outcomes)
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำง มีขวัญกำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำน และได้รบั
กำรเชิดชูเกียรติ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ประชำสัมพันธ์
โครงกำร
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
คัดเลือก/ดำเนินกำร
คัดเลือก
3. ส่งผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้ำประกวด
ระดับภำค

- ข้ำรำชกำรครู
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำน
รำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ และมีควำม
ประพฤติในกำรครอง
ตน ครองคน ครอง
งำน เป็นแบบอย่ำงที่
ดี และยอมรับของ
บุคคลในวิชำชีพและ
สังคม
- ข้ำรำชกำรครู
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ
มีขวัญกำลังใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กำรเรียน
กำรสอน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
5,870
6,000
6,000

๑๐๘
โครงกำร
21. กำรเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มี
ควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส เป็น
ธรรม สำมำรถตรวจสอบได้
2. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนเลื่อนเงินเดือน
ของข้ำรำชกำรครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจำ ให้ดำเนินกำร
ด้วยควำมถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรทำ สพฐ
และ ก.ค.ศ. กำหนด
3. เพื่อให้ ผอ.สถำนศึกษำ
และเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเลื่อน
เงินเดือน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกฎ ระเบียบ
ประกำศ หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่องค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลกำหนด
4. เพื่อสนับสนุน
กระบวนกำรเลื่อนเงินเดือน
ให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง

ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 ของ
ข้ำรำชกำรครู
ลูกจ้ำงประจำ ทีไ่ ด้รับ
แจ้งแนวทำงกำร
ดำเนินกำรรำยละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ของ สพฐ. และ ก.ค.ศ. มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแนว
ทำงกำรดำเนินกำรและ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ผลลัพธ์(Outcomes)
ร้อยละ 90 ของ
ข้ำรำชกำรครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจำ มีควำม
เชื่อมั่นในกำรดำเนินกำร
เลื่อนเงินเดือนและมี
ควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส
เป็นธรรม สำมำรถ
ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภำพ

1. จัดทำบันทึกข้อตกลง
เกี่ยวกับผลกำร
ปฏิบัติงำนรำยบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุตลำ
กรทำงกำรศึกษำ ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก.ค.ศ.กำหนด
2. จัดทำปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนกำรเลือ่ น
เงินเดือน
3. แจ้งสถำนศึกษำ
เกี่ยวกับแนวทำงกำร
ปฏิบัติที่ถกู ต้อง
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดทำเครื่องมือกำกับ
ติดตำม ตรวจสอบผล
กำรปฏิบัติงำน เก็ย
ข้อมูล
5. ประชุมคณะ
กรรมกำรฯ
6. จัดทำและสรุปข้อมูล
7. รับรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแบบ
ประเมินฯ
8. ผู้บังคับบัญชำ
ประเมินผลฯ

1. ร้อยละของ
ข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ กำร
พิจำรณำเลื่อน
เงินเดือน
2. ร้อยละของ
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ได้เลื่อน
เงินเดือนตำม
หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติอย่ำงเป็น
ธรรม ทำให้
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมพึงพอใจ
ไม่มีปัญหำกำร
ร้องเรียน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
37,415
38,000
38,000

๑๐๙
โครงกำร

วัตถุประสงค์
โปร่งใส เป็นไปตำม กฎ
ระเบียบฯ

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

9. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรวงเงิน/จัดประชุม
คณะกรรมกำร จัดสรร
วงเงินไปยังสถำนศึกษำ
10. สถำนศึกษำใน
สังกัดดำเนินกำร
พิจำรณำเลือ่ นเงินเดือน
และรำยงำนผลกำร
พิจำรณำเลือ่ นเงินเดือน
ส่ง สพท. พร้อม
ตรวจสอบ โดยกรรมกำร
กลุ่มเครือข่ำยเสนอ
สำรองฯ
11. นำผลกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรในสังกัด
เสนอขอควำมเห็นชอบ
ต่อ อกศจ./กศจ.
12. ประชุม กศจ. ผู้มี
อำนำจออกคำสั่งเลื่อน
เงินเดือน
13. บันทึกข้อมูลกำร
เลื่อนเงินเดือนตำมคำสั่ง
เข้ำระบบจ่ำยตรง
ของกรมบัญชีกลำง

3. ร้อยละของ
ข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ได้รับเงินเดือน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๑๑๐
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

22. เสริมสร้ำง
ศักยภำพบุคลำกรใน
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1

1. เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและสร้ำงพ
ลักงร่วมแห่งกำรทำงำนเป็นทิม
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับมำใช้
ในกำรปรับปรุง พัฒนำตนเอง
และกระบวนกำรทำงำน
2. เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง
มีศักยภำพ และสำมำรถดึง
ศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีกำร
ของกำรบริกำรที่ดี และ
สำมำรถนำควำมรู้ไปปรับปรุง
ในกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรใน
สังกัดเป็นอย่ำงดี
4. เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถนำ
ควำมรู้ที้ได้รับไปปรับปรุงใช้ใน
กำรทำนซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
องค์กร
5. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรัก
สำมัคคีระหว่ำงบุคลำกรใน
สำนักงำน
6. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. สอดคล้องกับนโยบำยและ
ตัวชี้วัดของ สพฐ.

ผลผลิต (Output)
บุคลำกรในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 1 จำนวน 83 คน
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. บุคลำกรในสำนักงำน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
นโยบำยแนวทำงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. บุคลำกรในสำนักงำน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกิดขวัญกำลังใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่
3. บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ มีควำมรัก สำมัคคี
สำมำรถทำงำนเป็นทีมให้
เกิดประสิทธิภำพ
4. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 เป็น
สำนักงำนเขตที่มีคุณภำพ
เป็นเลิศ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. เสนอโครงกำร/
อนุมัติงบประมำณ
2. ประชุม
คณะกรรมกำร
วำงแผนเตรียมกำร
ประสำนบุคคล/
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
วิทยำกร/ติดต่อ
สถำนที่
3. ดำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร
4. สรุปและ
ประเมินผลกำร
พัฒนำฯ และ
รำยงำนผล

1. ร้อยละผลสำเร็จ
และประสิทธิภำพของ
กำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 1
2. บุคลำกรและ
หน่วยงำนมีคุณภำพ
เป็นเลิศในทุกด้ำน
3. ร้อยละของบุคลำกร
ในสำนักงำนที่ผำ่ นกำร
อบรม มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรอยู่ร่วมกัน
และกำรทำงำนเป็นทีม
เสริมสร้ำงจิตสำนึก
ค่ำนิยมให้หน่วยงำน
บริหำรงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และเพิ่ม
สมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
200,000 200,000 200,000

๑๑๑
โครงกำร

วัตถุประสงค์

23. ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ วัดและ
ประเมินผลที้
สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลง
(Disruption)

เพื่อให้ครู มีเทคนิคกำร
วัด และประเมินผลกำร
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
ครูวิชำกำร จำนวน
156 โรง ๆละ 1 คน
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ครูในสังกัด สำมำรถ
วัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. ครูในสังกัด มีเทคนิค
กำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21
3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น
4. โรงเรียนมีรูปแบบ
และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย ตำมสภำพ
จริง

กิจกรรม
1. จัดทำคู่มือ
2. อบรมเชิง
ปฏิบัติกำร
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้และวัด
ประเมินผลที่
สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลง
(Disruption)
3. นิเทศ ติดตำมฯ
4. สรุปผลกำร
ดำเนินงำนและ
รำยงำน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของครูมี
เทคนิคกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละของ
สถำนศึกษำในสังกัดมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเพิ่มสูงขึ้น
3. ร้อยละของ
สถำนศึกษำมีระบบ
กำรวัดและ
ประเมินผลที่มี
คุณภำพและ
มำตรฐำน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
55,560
80,000
80,000

๑๑๒
โครงกำร
24. พัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1. พัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำง และ
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ
เด็กปฐมวัย 2. พัฒนำกำร
จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยตำม
มำตรฐำนชำติและปรับระบบ
กำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถำนศึกษำ
3. พัฒนำครูและบุคลำกร
ปฐมวัย ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจกระบวนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรศึกษำ
ปฐมวัย เพื่อส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยทั้ง 4
ด้ำน มีวินัย มีทักษะสื่อสำร
ภำษำไทย มีทักษะสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ (ฟัง พูด) และ
ทักษะดิจิทัล พร้อมที่จะ
ได้รับกำรพัฒนำในระดับ
กำรศึกษำที่สูงขึ้น

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
1. สถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย จำนวน 147
โรงเรียน
2. ครูและบุคลำกรปฐมวัยทุก
คน
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. สถำนศึกษำที่เปิดสอน
ปฐมวัย จัดทำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำง และ
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็ก
ปฐมวัยตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของเด็กและบริบทของ
พื้นที่ได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. . สถำนศึกษำที่เปิดสอน
ปฐมวัย จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยตำม
มำตรฐำนชำติ และปรับระบบ
กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถำนศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. ครูและบุคลำกรปฐมวัย
ได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย
ทุกคน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ประชุมจัดทำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำน
ชำติ และกำรจัดทำ SAR
ออนไลน์
2. จัดทำบัญชีคำพื้นฐำน
ระดับปฐมวัย
3. ประชุมคณะกรรมกำร
จัดทำเครื่องมือประเมิน
พัฒนำกำรและรำยงำนกำร
ประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย
4. อบรมพัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณ์และกำรปรับ
ระบบวิธกี ำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสำหรับครู และ
บุคลำกรปฐมวัย
5. นิเทศ ติดตำม กำรจัด
ประสบกำรณ์กำรศึกษำ
ปฐมวัย
6. สถำนศึกษำรำยงำนผล
กำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย ทั้ง 4 ด้ำน
7. สรุปและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนต่อหน่วยงำนต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. สถำนศึกษำที่เปิดสอน
ระดับปฐมวัย จัดทำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงและ
สอดคล้องกับทักษะจำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็ก
ปฐมวัย
2. สถำนศึกษำที่เปิดสอน
ระดับปฐมวัยจัดทำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนชำติ
และปรับระบบกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถำนศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์
กำรศึกษำปฐมวัยทุกคน
4. เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำร
ควำมพร้อมทั้ง 4 ด้ำน พร้อม
ที่จะได้รับกำรพัฒนำในระดับ
กำรศึกษำที่สูงขึ้น

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
45,300
50,000
50,000

๑๑๓
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

25. บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทย

1. ส่งเสริมและเปิดโอกำสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และมี
ประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้
ด้วยกำรลงมือทำด้วยตนเอง
มีทักษะกำรสังเกต รู้จักตั้ง
คำถำมและหำคำตอบด้วย
ตนเองมีเจตคติที่ดตี ่อ
วิทยำศำสตร์ตำมช่วงวัย
2. เพื่อพัฒนำครูให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรเรียน
กำรสอนวิทยำศำสตร์และ
ส่งเสริมประสบกำรณ์ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ตำมแนวทำงบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศ
ไทย
3. เพื่อพัฒนำสร้ำงควำม
เข้มแข็งในโครงกำรให้พัฒนำ
อย่ำงมีคุณภำพและต่อเนื่อง
ผ่ำนกำรประเมินและรับตรำ
พระรำชทำน “บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย”

ผลผลิต (Output)
1. โรงเรียนในโครงกำรทุก
โรง
ดำเนินกำรตำมแนวทำง
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย”
2. โรงเรียนในสังกัดที่เสนอ
ขอรับกำรประเมิน ผ่ำน
กำรประเมินและรับตรำ
พระรำชทำน “บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทย”ทุกโรงเรียน
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ผู้เรียนมีประสบกำรณ์
ด้ำนวิทยำศำสตร์ผ่ำนกำร
ทดลองอย่ำงง่ำยและมี
ควำมสนใจในกำรเรียน
วิทยำศำสตร์
2. ผู้เรียนได้รับกำร
ถ่ำยทอดทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ที่ถูกต้อง

3. ผู้เรียนได้พัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้และต่อ
ยอดเพิ่มพูนควำมรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. พัฒนำครูผู้สอนใน
โครงกำรฯ
2. กำรนิเทศ ติดตำม
กำรดำเนินงำนโครงกำร
3. กิจกรรมงำนพิธีรับ
ตรำพระรำชทำน “บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทย”
4. พัฒนำครูโรงเรียนใน
โครงกำร
5. ประชุมสรุปผลกำร
ดำเนินงำน

1. โรงเรียนในโครงกำร
ดำเนินกำรตำมแนวทำง
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย”
2. โรงเรียนที่เสนอขอรับ
กำรประเมินผ่ำนกำร
ประเมินและรับตรำ
พระรำชทำน
3. ผู้เรียนมีประสบกำรณ์
ด้ำนวิทยำศำสตร์ผ่ำน
กำรทดลองอย่ำงง่ำยและ
มีควำมสนใจในกำรเรียน
วิทยำศำสตร์
4. ผู้เรียนได้รับกำร
ถ่ำยทอดทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ที่ถูกต้อง
5. ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะ
กำรเรียนรู้และต่อยอด
เพิ่มพูนควำมรู้

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
395,040 400,000 400,000

๑๑๔
โครงกำร

วัตถุประสงค์

26. พัฒนำกำรเรียน
กำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ

1. เพื่อให้ครูมีทักษะกำร
สอนภำษำอังกฤษใน
รูปแบบ
communicative
Approach และสำมำรถ
ออกแบบได้ โดยใช้กรอบ
ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำน
ภำษำ (CEFR)
2. เพื่อให้นักเรียน
สำมำรถสื่อสำร
ภำษำอังกฤษได้ใน
ชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์วิชำ
ภำษำอังกฤษสูงขึ้น

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษใน
ระดับชั้นป.1-ม.3 ทุกคนใน
โรงเรียนในสังกัด
2. ครูผู้สอน ป.1 และ ม.3
ทุกคน
3. นักเรียน ป.1-ม.3 ทุกคน
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ครูสอนภำษำอังกฤษชั้นป.
1-3 ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
กำรสอนภำษำอังกฤษใม
รูปแบบ Communicative
Approach อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. ครูสอนภำษำอังกฤษชั้น ป.
1-ม.3 ได้รับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำม
เกณฑ์ที่กำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ทุก
คนสำมำรถสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพี่อกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ทุก
คนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำอังกฤษสูงขึ้นอย่ำงมี
คุณภำพ

กิจกรรม
1. จัดทำคู่มือคำศัพท์
พื้นฐำนภำษำอังกฤษ
ระดับชั้น ป.1-ป.6
2. จัดทำเครื่องมือกำร
ประเมินทักษะ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรระดับป.1-ม.3
3. นิเทศ ติดตำมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชำ
ภำษำอังกฤษชั้น ป.6และ
ม.3 (ONET) และทุก
ระดับชั้น
4. ส่งเสริม พัฒนำ
ยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษองครูผู้สอน
โดยใช้ระบบกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (CEFR)
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
5. อบรมครูผู้สอน
6. นิเทศ ติดตำม กำรนำ
ทักษะกำรสอน
ภำษำอังกฤษไปใช้

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ครูสอน
ภำษำอังกฤษใน
ระดับชัน้ ป.1-3 ได้รบั
กำรพัฒนำทักษะกำร
สอนภำษำอังกฤษใน
รูปแบบ
Communicative
Approach
2. ครูสอน
ภำษำอังกฤษชัน้ ป.1ม.3 ทุกคนได้รับกำร
พัฒนำและยกระดับ
ควำมรู้ภำษำอังกฤษ
โดยใช้กำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (CEFR)
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
3. นักเรียน ป.1-ม.3
สำมำรถสื่อสำร
ภำษำอังกฤษใน
7. สรุปและรำยงำนผล ชีวิตประจำวันได้
กำรดำเนินงำนต่อ
4. นักเรียน ป.1-ม.3
ผู้เกี่ยวข้อง
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้น

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
54,300
55,000
55,000

๑๑๕
โครงกำร

วัตถุประสงค์

27. พัฒนำนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ด้ำนโค้ดดิ้ง
ตำมแนวทำง
Thailand 4.0

1. เพื่อพัฒนำครูผู้สอน
วิทยำกำรคำนวณให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ออกแบบกิจกรรมกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ
ด้ำนโค้ดดิ้งให้กับนักเรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิผล
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลและกำร
นำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้
ตลอดจนสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมได้ในอนำคต

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผลผลิต (Output)
1. โรงเรียนในสังกัด
156 โรงเรียนได้รับกำร
นิเทศ ติดตำมฯ กำรนำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
กำรออกแบบกิจกรรม
กำรเรียนรู้ด้ำนโค้ดดิง้
ร้อยละ 100
2. ครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีได้รับกำร
พัฒนำทักษะด้ำน
วิทยำกำรคำนวณ และ
กำรโค้ดดิ้ง เพื่อกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ร้อย
ละ 100
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. โรงเรียนทุกโรงใน
สังกัดได้รับกำรนิเทศ
ติดตำมฯ กำรนำควำมรู้
ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ออกแบบกิจกรรมกำร
เรียนรู้ด้ำนโค้ดดิง้

1. วำงแผนกำร
พัฒนำกำรออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ด้ำนโค้ดดิ้ง
2. พัฒนำ/อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรทักษะด้ำน
วิทยำกำรคำนวณ
และกำรโค้ดดิ้ง
3. นิเทศ ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำผลกำร
ดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
4. สะท้อน (focus
group) และ
ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนวิทยำกำร
คำนวณและโคดดิ้ง
5.จัดประกวดแข่งขัน
คัดเลือกหน่วยกำร
เรียนรู้ที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best
Practice)

1. โรงเรียนในสังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ได้รับกำรนิเทศ ติด
ตำมฯ กำรนำควมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในกำร
ออกแบบกิจกรรมกำร
เรียนรู้ด้ำนโค้ดดิ้ง
2. ครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับกำร
พัฒนำทักษะด้ำน
วิทยำกำรคำนวณ
และกำรโค้ดดิ้งเพื่อ
กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
57,550
60,000
60,000

๑๑๖
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

2. ครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี สำมำรถ
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณ ที่เน้น
กำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
ทักษะกำรคิดอย่ำงเป็น
ระบบ คิดแก้ปัญหำ คิด
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำร
ปฏิบัติจริงโดยใช้สื่อกำร
เรียนกำรสอนด้ำน
เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหำ
ในกำรทำงำนหรือในชีวิต
จริง โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณใน
กำรพัฒนำที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง
ผลผลิต (Output)
28. ประเมินคุณภำพ 1. เพื่อให้ผู้บริหำร
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ผู้เรียน (RT) อย่ำงมี สถำนศึกษำ และครู มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวัด ครูทุกคนในสังกัด มี
ประสิทธิภำพ
และประเมินผลกำรจัดกำร ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
เรียนรู้
วัดปละประเมินผลกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

6. สรุปผล รำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน

1 ประชุมปฏิบัติกำร
จัดทำข้อมูลพื้นฐำน
นักเรียน ป.1
2. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมกำร

1. ร้อยละของ
สถำนศึกษำมีกำร
ประเมินนักเรียนจำก
กำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนกำรประเมิน

224,840

224,840

224,840

๑๑๗
โครงกำร

วัตถุประสงค์
2. เพื่อกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน (RT) ของโรงเรียนใน
สังกัด
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดให้สงู ขึ้น

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนสถำนศึกษำในสังกัด
ที่ได้รับกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน (RT)
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ผู้บริหำร และครู
สำมำรถวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น
3. สถำนศึกษำนำข้อมูล
จำกกำรวัดและประเมินผล
ไปใช้ในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ

4. ผู้เรียนมีพัฒนำกำร/
สมรรถนะสมวัยและ
เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ
5. ครูผู้สอนประเมิน
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภำพ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ดำเนินกำรสอบ
ระดับศูนย์สอบ
3. รับ-ส่งข้อสอบ
ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
4. รับ-ส่งข้อสอบ
ระดับสนำมสิบ
5. ติดตำม ตรวจ
เยี่ยมสนำมสอบ
6. ตรวจสอบ
เอกสำรกำรสอบ
ก่อนส่ง สพฐ.
7. รยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน กำรประเมิน
กำรอ่ำนออก ป.1
(RT)

กำรอ่ำนออก ป.1
(RT)
2. สำนักงำนเขตพื้นที่
มีข้อมูลกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน (RT)
3. สถำนศึกษำนำ
ข้อมูลจกกำรวัดและ
ประเมินผลไปใช้ใน
กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ
4. ร้อยละของ
สถำนศึกษำในสังกัดมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเพิ่มสูงขึ้น
5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียน
สูงขึ้น

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๑๑๘
โครงกำร

วัตถุประสงค์

29. ประเมินคุณภำพ 1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ผู้เรียน (NT) อย่ำงมี ครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ประสิทธิภำพ
ในกำรวัดและประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้
2. ประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนจำกโครงกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียน
(NT) ของโรงเรียนใน
สังกัด
3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนในสังกัดให้
สูงขึ้น

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผลผลิต (Output)
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครูทุกคนในสังกัด มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
สถำนศึกษำในสังกัดทีไ่ ด้รับ
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
(NT)
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ผู้บริหำร ครู สำมำรถ
วัดพและประเมินผลกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น
3. สถำนศึกษำนำข้อมูลไป
ใช้ในกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ
4. ผู้เรียนมีพัฒนำกำร/
สมรรถนะสมวัยและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
5. ครูผู้สอนประเมิน
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ

1. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสอบระดับ
ศูนย์สอบ
2. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสอบระดับ
สนำมสอบ
3. ตรวจสอบเอกสำร
กำรสอบก่สอนส่ง
สนำมสอบ
4. รับ-ส่งข้อสอบ
ระดับเขตพื้นที่ฯ
5. ติดตำมตรวจเยี่ยม
สนำมสอบ
6. ตรวจสอบเอกสำร
ก่อนส่ง สพฐ.
7. ประชุมจัดทำสรุป
รำยงำนผลกำรสอบ
NT
8. จัดทำรูปเล่ม
รำยงำนผลกำรสอบ
NT

1. ร้อยละของ
สถำนศึกษำมีกำร
ประเมินนักเรียนจำก
กำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน (NT)
2. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีข้อมูลกำร
ประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน (NT)
3. สถำนศึกษำนำ
ข้อมูลจำกกำรวัดและ
ประเมินผลไปใช้ใน
กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ
4. ร้อยละของ
สถำนศึกษำในสังกัด
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเพิ่มขึ้น
5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียน
สูงขึ้น

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
91,430
91,430
91,430

๑๑๙
โครงกำร

วัตถุประสงค์

30. ประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนด้ำนกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครู มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้
2. ประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนจำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET)
3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดสูงขึ้น

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครูทุกคนในสังกัด
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนสถำนศึกษำใน
สังกัดได้รับกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET)
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. สำมำรถวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3. สถำนศึกษำนำ
ข้อมูลจำกกำรวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในกำร

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. จัดเตรียมข้อมูล
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
2. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรทดสอบ
ระดับศูนย์สอบ
3. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสอบระดับ
สนำมสอบ
4. ตรวจสอบเอกสำร
กำรสอบก่อนส่งสนำม
สอบ
5. ติดตำมตรวจเยี่ยม
สนำมสอบ
6. ประชุมจัดทำรำ
ยงนสรุปผลกำร
ทดสอบ
7. จัดทำรูปเล่ม
รำยงำนผลกำรสอบ

1. ร้อยละของ
สถำนศึกษำมีกำร
ประเมินนักเรียนจำก
กำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET)
2. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีข้อมูลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET)
3. สถำนศึกษำนำ
ข้อมูลจำกกำรวัดและ
ประเมินผลไปใช้ใน
กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ
4. ร้อยละของ
สถำนศึกษำในสังกัดมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเพิ่มขึ้น

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
493,092 500,000 500,000

๑๒๐
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ
4. ผู้เรียนมีพัฒนำกำร/
สมรรถนะสมวัยและ
เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ
5. ครูผู้สอนประเมิน
คุณภำพผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ
รวม

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียน
สูงขึ้น

1,767,112 1,816,270 1,816,270

๑๒๑
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
มำตรกำร
1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกุดทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภท อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ
4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
31. ส่งเสริมและ 1. เพื่อสำรวจข้อมูลสำมะ ผลผลิต (Output)
พัฒนำกำร
โนประชำกรเด็กในวัยเรียน 1. สพป.ขอนแก่น เขต 1
ดำเนินกำรรับ
ในสังกัด สพป.ขก. 1
มีข้อมูลประชำกรวัยเรียน
นักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ อัตรำกำรเรียนต่อของ
ในเกณฑ์กำรศึกษำภำค
นักเรียนทุกระดับ มีกำร
บังคับอย่ำงเสมอภำค
เรียนต่อและอัตรำกำรเข้ำ
3. เพื่อดำเนินกำรวำง
เรียนของนักเรียนทุกระดับ
แผนกำรรับนักเรียนให้เกิด และนำไปใช้ในกำรวำง
ประสิทธิภำพ
แผนกำรรับนักเรียนอย่ำงมี
คุณภำพครบทุกโรงเรียน
2. สพป.ขอนแก่น เขต 1
และสถำนศึกษำ 156 โรง
ร่วมกันวำงแผนกำรรับ
นักเรียนพร้อมทั้งสำมำรถ
โครงกำร

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. สำรวจสำมะโน
ประชำกรวัยเรียน
(ทร.14)
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำและประชุม
วำงแผนกำรรับ
นักเรียนเกี่ยวกับโยบำย
และแนวปฏิบัติกำรรับ
นักเรียน
3. ประชุมผู้บริหำร
และคณะกรรมกำร
เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
ประกำศส่งเด็กเข้ำ

1. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีข้อมูลในกำร
รับเด็ก ป.1 อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. นักเรียนร้อยละ
100 ของผู้จบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตำมกำหนดเวลำของ
หลักสูตร
3. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 ร่วมกับ
สถำนศึกษำจัดหำที่
เรียนให้นักเรียนได้เข้ำ
เรียนอย่ำงสม่ำเสมอ
และทั่วถึงทุกคน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
20,000 20,000 20,000

๑๒๒
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
จัดหำที่เรียนให้เด็กได้เข้ำ
เรียนอย่ำงทั่วถึง
3. เด็กที่อยู่ในเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เสมอ
ภำค ครบ 100 %
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. สพป.ขอนแก่น เชต 1
จัดทำข้อมูลเด็กในเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับได้
ครบถ้วนสมบูรณ์และ
ถูกต้อง
2. สพป.ขก. 1 ได้ส่งเสริม
ให้เด็กในเกณฑ์กำรศึกษำ
ภำคบังคับได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงเสมอภำคและ
เท่ำเทียม

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เรียนกำรศึกษำภำค
บังคับ
4. กำกับ ติดตำมเด็ก
เข้ำเรียน
5. สรุปผลกำร
ดำเนินกำรรับนักเรียน

4. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 ร่วมกัน
สถำนศึกษำ สำมำรถ
ติดตำมเด็กที่มีอำยุ
เข้ำเกณฑ์กำรศึกษำ
ภำคบังคับเข้ำเรียนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๑๒๓
เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
32. ฝึกอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำร
ผลผลิต (Output)
พนักงำน
อบรมได้มีควำมรู้ควำม
ครูโรงเรียนขยำยโอกำส
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม เข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย
ทำงกำรศึกษำในสังกัด
ควำมประพฤติ ระเบียบต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นักเรียนและ
นักเรียน นักศึกษำ
จำนวน 45 คน วิทยำกร
นักศึกษำ
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำร
และเจ้ำหน้ำที่ 17 คน
อบรมสำมำรถนำควำมรู้ไป ผลลัพธ์ (Outcomes)
ใช้ในกำรคุ้มครองนักเรียน ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเข้ำใจในบทบำท
3. เพื่อแต่งตั้งผู้เข้ำรับกำร ภำระหน้ำที่ของพนักงำน
อบรมเป็นเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำม
ส่งเสริมควำมประพฤติ
ประพฤตินักเรียนและ
นักเรียนนักศึกษำ
นักศึกษำและนำไปใช้ใน
4. เพื่อให้มีเจ้ำหน้ำที่
กำรดูแลคุ้มครองเด็ก
ส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำอย่ำง
นักเรียนและนักศึกษำอย่ำง มีประสิทธิภำพ
เพียงพอในกำรทำงำน
บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น
โครงกำร

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. เสนอขออนุมัติ
โครงกำร
2. วำงแผนกำร
ดำเนินงำน
ประสำนงำนวิทยำกร
สถำนที่ฝึกอบรมและ
ผู้เข้ำร่วมประชุม
3. จัดทำเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรม
4. ดำเนินกำรฝึกอบรม
ตำมวัน เวลำ และ
สถำนที่ที่กำหนดตำม
หลักสูตรของกำร
ฝึกอบรมที่
กระทรวงศึกษำธิกำร
กำหนด

สพป.ขอนแก่น เขต 1
มีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ ได้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สถำนศึกษำ สำมำรถ
ดูแลนักเรียนนักศึกษำ
ได้อย่ำงทั่วถึงและมี
ประสิทธิภำพ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
40,700 45,000 45,000

๑๒๔
เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
33. จัดทำควำม เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผลผลิต (Output)
ตกลงควำม
โรงเรียนขยำยโอกำสใน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำใน
ร่วมมือเพื่อ
สังกัด และครูแนะแนวได้ สังกัด 44 คน นกเรียนชั้น
กำรศึกษำระดับ ตระหนักและหำแนวทำงใน มัธยมศึกษำปีที่ 3
อำชีวศึกษำของ กำรแนะแนวนักเรียนชั้น ครูแนะแนว 44 คน และ
นักเรียนชั้น ม.3 มัธยมศึกษำปีที่ 3
เจ้ำหน้ำที่ 12 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูแนะแนวมีควำม
ตระหนัก มีองค์ควำมรู้
และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบ
กำรศึกษำภำคบังคับเรียน
ต่อจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนในสำยอำชีพ ตำม
นโยบำยของรัฐบำลที่
กำหนดโดยทำบันทึก
ข้อตกลงระหว่ำงโรงเรียน
ขยำยโอกำสในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 กับ
สถำบันอำชีวศึกษำทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน
ทั้ง 12 แห่ง
โครงกำร

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. เสนอขออนุมัติ
โครงกำร
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำนจัดทำปฏิทิน
กำรดำเนินงำน
3. ประสำนวิทยำลัย/
ศูนย์กำรเรียนรู้/
โรงเรียน จัดตลำดนัด
วิชำกำรและ
ประชำสัมพันธ์ไปยัง
โรงเรียนขยำยโอกำส
ทุกโรงในสังกัด
4. ดำเนินกำรจัดตลำด
นัดวิชำกำรแนะแนว
กำรศึกษำต่อ
5. สรุปรำยงำนผล

1. ผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครู
แนะแนวมีควำม
ตระหนักมีองค์ควำมรู้
และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ที่จบกำรศึกษำภำค
บังคับเรียนต่อจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในสำยอำชีพ ตำม
นโยบำยของรัฐบำลที่
กำหนดโดยทำบันทึก
ข้อตกลงระหว่ำง
โรงเรียนขยำยโอกำส
ในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 กับ
สถำบันอำชีวศึกษำทั้ง
ภำครัฐและ
ภำคเอกชน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
14,500 15,000 15,000

๑๒๕
โครงกำร

วัตถุประสงค์

34. เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
คัดกรองนักเรียน
ยำกจนและ
ยำกจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข
ผ่ำนระบบ Tele
Conference

เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบของ
โรงเรียนทุกคนโรง มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ระบบปัจจัยพื้นฐำน
นักเรียนยำกจนและยำกจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข
สำมำรถปฏิบัติงำนตำม
ปฏิทินกำรดำเนินงำนของ
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
และทันตำมกำหนดเวลำ

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต (Output)
ครูผู้รับผิดชอบดำเนินกำรคัด
กรองนักเรียนยำกจนและ
ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
ในสังกัด จำนวน 156 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ครูผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
คัดกรองนักเรียนยำกจนและ
ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
ในสังกัด มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจสำมำรถใช้ระบบกำร
คัดกรองนักเรียนยำกจนฯ ได้
อย่ำงถูกต้องและทันตำม
กำหนดเวลำ
2. นักเรียนที่มีฐำนะยำกจน
ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำใน
สังกัดได้รับกำรคัดกรอง
ระบบปัจจัยพืน้ ฐำนฯ ได้รบั
กำรอุดหนุนรำยหัวจำก สพฐ.
อย่ำงเสมอภำค ลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำและ
ลดอัตรำเสี่ยงกำรออก
กลำงคัน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. เสนอขออนุมัติ
โครงกำร
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
3. จัดประชุม
คณะกรรมกำรฯ
4. สรุปและรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน

สถำนศึกษำในสังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ได้รับกำรสนับสนุน
เงินอุดหนุนรำยหัว
นักเรียนยำกจนและ
ยำกจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข ในกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำของ
นักเรียนยำกจนที่
สอดคล้องกับควำม
ถนัดและควำม
ต้องกำรตำมศักยภำพ
เป็นรำยบุคคล

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
27,300 28,000 28,000

๑๒๖
โครงกำร

วัตถุประสงค์

35. จัดตลำดนัด
วิชำกำรโลก
อำชีพเพื่อกำรมี
งำนทำ

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำม
ตระหนักและสำมำรถเลือก
อำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
และมีรำยได้ระหว่ำงเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.3
มีควำมรู้และเพิ่ม
ประสบกำรณ์ในกำรเลือก
อำชีพ
3. เพื่อให้ครูแนะแนวได้
ตระหนักและหำแนวทำงใน
กำรแนะแนวนักเรียน ให้
เลือกอำชีพเพื่อกำรมีงำน
ทำที่เหมำะสมกับนักเรียน

36. เพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรจัดกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยและ
กำรศึกษำ
ทำงเลือก

1. เพื่อให้กำรศึกษำเป็นไป
ตำมมำตรำ 12 ตำม พ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545
2. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผลผลิต (Output)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ในโรงเรียนขยำยโอกำส ใน
สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1
จำนวน 15 โรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ในสังกัด สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีควำมตระหนักและ
สำมำรถเลือกอำชีพเพื่อกำรมี
งำนทำ และมีรำยได้ระหว่ำง
เรียน มีควำมรู้เพิ่ม
ประสบกำรณ์ในกำรเลือก
อำชีพ ที่เหมำะสม

1. เสนอขออนุมัติ
โครงกำร
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
3. แจ้งโรงเรียนใน
สังกัด 15 โรงเรียน
4. ดำเนินกำรตำม
โครงกำรฯ
5. สรุปและรำยงำนผล
กำรดำเนินกำร

ผลผลิต (Output)
ผู้เรียนบ้ำนเรียนและศูนย์
กำรเรียนในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 ทุกคน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
บ้ำนเรียนและศูนย์กำร
เรียนได้รับกำรส่งเสริมใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่

1. แตงตั้ง
คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตำมอัธยำศัยและ
กำรศึกษำทำงเลือก
2. ประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อ

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ใน
สังกัด สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีทักษะ
เพิ่มขึ้น มีควำมรู้ใน
เรื่องกำรเป็นนักธุรกิจ
น้อย และมีควำมรู้
กำรจัดสหกรณ์ใน
โรงเรียน และมีควำม
รักควำมศรัทธำใน
อำชีพ มีรำยได้เสริม
มีพฤติกรรมเสี่ยง
ลดลง และลดอัตรำ
กำรออกกลำงคัน
1. ครอบครัวที่ขอ
อนุญำตจัดกำรศึกษำ
โดยครอบครัว ศูนย์
กำรเรียน และสถำน
ประกอบกำร
ดำเนินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำม
แผนกำรจัดกำรศึกษำ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
21,000 21,000 21,000

2,710

2,800

2,800

๑๒๗
โครงกำร

วัตถุประสงค์
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและ
กำรศึกษำทำงเลือก
3. เพื่อพัฒนำระดับ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและ
กำรศึกษำทำงเลือก

เป้ำหมำย
กิจกรรม
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
มีคุณภำพหลำกหลำย
เตรียมกำรนิเทศ
สนองต่อควำมต้องกำรและ ติดตำมกำรจัด
ศักยภำพผู้เรียน
กำรศึกษำโดย
ครอบครัว ศูนย์กำร
เรียน
3. คณะกรรมกำรออก
นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของบ้ำน
เรียน/ศูนย์กำรเรียน
4. จัดทำเอกสำรกำร
นิเทศ ติดตำม กำร
จัดกำรศึกษำและสรุป
รำยงำน
รวม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

2. มีกำรจัดผล
ประเมินผลกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนตำม
หลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรวัดประเมินผล
ของหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

126,210 131,800 131,800

๑๒๘
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มำตรกำร
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพื่อจัดแนวทำงดำเนินกำรให้องค์ควำมรู้และสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE
3. จัดทำเกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนคำร์บอนต่ำและชุมชนคำร์บอนต่ำ และพัฒนำวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคำร์บอน
เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
37. อบรม
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ ผลผลิต (Output)
ขั้นตอน
ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำม
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
กระบวนกำร
พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง
ควบคุมพัสดุ
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กลุ่มบริหำรงำน
กำรจัดทำ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร กำรเงินและสินทรัพย์
ทะเบียน
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบรำรพัสดุภำครัฐ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ทรัพย์สิน กำร พ.ศ. 2560
ผลลัพธ(Outcomes)
ตรวจสอบพัสดุ 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ มี
1. ผู้ปฏิบัติงำด้นพัสดุ
ประจำปีและ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรวำง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
กำรจำหน่ำย
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดทำร่ำง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
พัสดุโดยวิธี
ขอบเขตงำนและเอกสำรซื้อหรือจ้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
เฉพำะเจำะจง 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและ
กำรบริหำรพัสดุ กำร
และกำรขำย
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบแนวทำงปฏิบัติ ตำม ควบคุมพัสดุ และกำร
ทอดตลำด
ระเบียบ กฎหมำย พระรำชบัญญัติ
จำหน่ำยพัสดุ
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำร
2. โรงเรียนในสังกัดมี
กำรตรวจสอบลพัสดุ
โครงกำร

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำร
พัสดุของโรงเรียนใน
สังกัดฯ เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมหลักสูตร
“ขั้นตอนและกำร
ควบคุม กำร
ตรวจสอบพัสดุ กำร
จำหน่ำยพัสดุ
ประจำปี โดยวิธกำร
จำหน่ำยพัสดุเป็น
สุญ วิธี
เฉพำะเจำะจง และ
วิธีกำรขำย
ทอดตลำด

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของ
เจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรพัสดุ และ
ผู้เกี่ยวข้องของ
สพป.ขอนแก่น
เขต 1 เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
2. ผู้ปฏิบัติงนด้ำน
กำรพัสดุของ
สพป.ขอนแก่น
เขต 1 และ
ผู้เกี่ยวข้องมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในด้ำนกำรพัสดุ
กำรควบคุมพัสดุ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
22,500 23,000 23,000

๑๒๙
โครงกำร

38. ฝึกอบรม
กำรตรวจสอบ
พัสดุประจำปี
สำหรับ
สถำนศึกษำใน

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
บริหำรพัสดุ กำรควบคุมพัสดุ และกำร
ประจำปีครบทุกโรง
จำหน่ำยพัสดุ
และมีทะเบียน
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุได้เรียนรู้ ทรัพย์สินที่ถูกต้องเป็น
ถึงขั้นตอน เทคนิคในกำรบริหำรพัสดุ กำร ปัจจุบัน
ควบคุมพัสดุและกำรจำหน่ำยพัสดุ
5. เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้ปฏิบัติงนด้ำน
พัสดุและผู้เกี่ยวของของ สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีควำมรู้ สำมำรถแนะนำแนว
ทำงกำรจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินสำหรับ
สถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
6.8.1 กำรตรวจสอบทำงกำรเงินและบัญชี
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหำ
อุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรบริหำรงำนพัสดุ
ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมสัมมนำด้วยกำรและ
วิทยำกร
1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ผลผลิต (Output)
ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หรือ ผู้
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ปฏิบัติหน้ำที่พัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
โรงเรียน จำนวน 156
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร โรง โรงเรียนละ 1 คน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. จัดทำคู่มือกำร
จัดทำทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของ
โรงเรียน และกำร
ตรวจสอบพัสดุ

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
และกำรจำหน่ำย
พัสดุ
3. สถำนศึกษำใน
สังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1
มีกำรตรำวสอบ
พัสดุประจำปีครบ
ทุกโรง และมี
ทะเบียนทรัพย์สิน
ที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

1. ร้อยละของ
เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ
ของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.

28,900

30,000

30,000

๑๓๐
โครงกำร
สังกัด สพป.
ขอนแก่น
เขต 1

วัตถุประสงค์
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
ขั้นตอน แนวทำงที่ปฏิบัติในกำร
ตรวจสอบพัสดุประจำปี
3. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์
ข้อคิดเห็น ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ในกำร
บริหำรงำนพัสดุ ระหว่ำงผู้เข้ำร่วม
สัมมนำด้วยกันและวิทยำกร

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม
ประจำปีสำหรับ
สถำนศึกษำ

2. จัดอบรม “กำร
ผลลัพธ์(Outcomes) ตรวจสอบพัสดุ
1. ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ ประจำปี สำหรับ
ของโรงเรียน และผู้มี สถำนศึกษำในสังกัด
ส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
ขอนแก่น เขต 1
เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ครบทุกโรง

2. ผลกำร
ตรวจสอบทำง
กำรเงินและบัญชี
ของ สพป.
3. ติดตำมกำร
ขอนแก่น เขต 1
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
มีควำมถูกต้อง
กระบวนกำร ขั้นตอน ตรวจสอบพัสดุ
3. บัญชีวัสดุคง
แนวทำงปฏิบัติในกำร ประจำปีของ
สถำนศึกษำ
คลัง และบัญชี
ตรวจสอบพัสดุ
4.
สรุ
ป
รำยงำผล
ครุภัณฑ์ ของ
ประจำปี
กำรตรวจสอบพัสดุ สถำนศึกษำ
2. ก่อนสิ้น
ถูกต้องและเป็น
ปีงบประมำณของทุกปี ประจำปีของ
สถำนศึกษำในสังกัด ปัจจุบัน
โรงเรียนมีกำร
ตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีครบทุกโรง
โรงเรียนมีทะเบียน
ทรัพย์สินที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๑๓๑
เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
39. กำรจัดซื้อ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ควำมรู้
ผลผลิต (Output)
จัดจ้ำงที่เป็น
บุคลำกรในสำนักงำนฯ ตลอดจน
ร้อยละ 80 ของ
มิตรกับ
สถำนศึกษำ เพื่อจัดทำนโยบำยกำร
บุคลำกรใน สพป.
สิ่งแวดล้อม
จัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขอนแก่น เขต 1 และ
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ มีควำมรู้ โรงเรียนในสังกัด มี
ควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรพัสดุ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ครุภัณฑ์ หรือบริกำรต่ำง ๆ ที่เป็นมิตร กำรจัดซื้อจัดหำวัสดุ
กับสิ่งแวดล้อม
ครุภัณฑ์ ตลอดจน
บริกำรต่ำง ๆ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์(Outcomes)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
และโรงเรียนในสังกัด
มีนโยบำยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
1. ประชุมระดม
บุคลำกรใน สพป.
ควำมคิดเห็น หำ
ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูลผู้ผลิต ผู้
และในสถำนศึกษำ
จำหน่ำยสินค้ำที่เป็น ในสังกัด สำมำรถ
พันธมิตรกับ
ทรำบข้อมูลและ
สิ่งแวดล้อม
รับกำรส่งเสริม
2. จัดทำแผ่นพับ
ด้ำนควำมรู้ กำร
ประชำสัมพันธ์ และ สร้ำงจิตสำนึกด้ำน
แนะนำเว็ปไซต์ที่
กำรผลิตและ
เกี่ยวข้องกับ
บริโภคที่เป็นมิตร
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำดสี กับสิ่งแวดล้อม
เขียว, ฉลำก
ประหยัดไฟ, ฉลำก
ประสิทธิภำพสูง
ผลิตภัณฑ์ที่มี
สัญลักษณ์ G
(Green
Production)เป็นต้น
จัดทำคู่มือสื่อ
นวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและเผยแพร่
3. ประกำศนโยบำย
กิจกรรม

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565
33,980 35,000 35,000

๑๓๒
โครงกำร

40. เสริมสร้ำง
ควำมรู้
ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจำที่
จะเกษียณอำยุ
รำชกำร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
กฎหมำย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เป็น
สำระสำคัญเกี่ยวกับกำรยื่นขอรับบำเหน็จ
บำนำญด้วยต้นเองทำงอิเล็กทรอนิกส์
(Pension’s Electronic Filing) ได้อย่ำง
ถูกต้อง ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร สำมำรถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญและ
กำลังใจให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำที่
จะเกษียณอำยุรำชกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลผลิต (Output)
ข้ำรำชกำรครู และ
ลูกจ้ำงประจำในสังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่จะเกษียณอำยุ
รำชกำร ปี 2563
จำนวน 130 คน
ผลลัพธ์(Outcomes)
ข้ำรำชกำรครูและ
ลูกจ้ำงประจำในสังกัด
ที่จะเกษียณอำยุ
รำชกำรได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เงินบำเหน็จบำนำญที่
ได้รับและสวัสดิกำร

กิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของ สพป.ขอนแก่น
เขต 1
3. กำกับ ติดตำม
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
1. ศึกษำแนวทำง
กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงประจำที่
จะเกษียณอำยุ
รำชกำร
2. จัดทำแนวทำงกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้
ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจำที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

1. ร้อยละของ
ข้ำรำชกำรครูและ
ลูกจ้ำงประจำที่จะ
เกษียณอำยุ
รำชกำรได้รับกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้
เกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรเตรียม
เกษียณอำยุ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

64,620

65,000

65,000

๑๓๓
โครงกำร

วัตถุประสงค์

41. พัฒนำ
ระบบประกัน
คุณภำพงำน
ตรวจสอบ
ภำยใน (IAQA)

1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน
2. เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีควำม
เข้มแข็งในกำรบริหำรงบประมำณ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. เพื่อตรวจสอบควำมครบถ้วนและ
ถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรรับ-จ่ำยเงินและนำส่งเงิน
ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
4. เพื่อพัฒนำเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน
ให้มีควำมเข้มแข็ง ได้มีกำรแลกเปลี่ยน

เป้ำหมำย
กิจกรรม
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ต่ำงๆ หลังเกษียณอำยุ 4. ประชุม
รำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง คณะกรรมกำร
5. อบรมตำม
โครงกำร
6. สรุปผลและ
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
ผลผลิต (Output)
1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำ
รับกำรอบรมหลักสูตร
ประกำศนียบัตร
ตรวจสอบภำยในภำครัฐ
(IAQA)
2. ร้อยละ 80 ของ
สถำนศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรป
ฏิบัติงำนกำรเงินและ
บัญชีและพัสดุได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปฏิบัตงิ ำนเงินเน

1. พัฒนำศักยภำพผู้
ตรวจสอบภำยใน
สพป.ขอนแก่น เขต1
ด้วยหลักสูตร
“ประกำศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐ (CGIA) ของ
กรมบัญชีกลำง
2. เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งเครือข่ำยผู้
ตรวจสอบภำยใน
ระดับสถำนศึกษำ
อบรมเจ้ำหน้ำที่

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

1. ร้อยละ 100
ของผู้ตรวจสอบ
ภำยในเข้ำรับกำร
อบรมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐ (CGIA)
2. ร้อยละ 80 ของ
สถำนศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติงำน
กำรเงินและบัญชี
และพัสดุได้อย่ำวมี
ประสิทธิภำพ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

50,000

50,000

50,000

๑๓๔
โครงกำร

วัตถุประสงค์
ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนระหว่ำงกัน

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ถูกต้องตำมระเบียบและ
จัดเก็บเอกสำร
ตำมลำดับรำยกำรที่
เกิดขึ้นถูกต้องและ
ครบถ้วน
4. ร้อยละ 100 ของ
ผู้ตรวจสอบภำยในได้รบ
กำรอบรมเครือข่ำย
ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้ตรวจสอบภำยใน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ตรงตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่
กรมบัญชีกลำงกำหนด
2. สถำนศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติงำนกำรเงิน
บัญชีและพัสดุมีกำรใช้
จ่ำยเงินถูกต้องตำม
ระเบียบ มีหลักฐำน

กิจกรรม
กำรเงินและพัดสุของ
สถำนศึกษำ
3. ตรวจสอบ
กำรเงินและบัญชี
พัสดุของสถำนศึกษำ
ในสังกัด
4. อบรมเครือข่ำยผู้
ตรวจสอบภำยใน
เขต 12

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
3. ร้อยละ 100
ของผู้ปฏิบัติงำน
เบิกเงินตำมลำดับ
รำยกำรที่เกิดขึ้นได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน
4. ร้อยละ 100
ของผู้ตรวจสอบ
ภำยในเข้ำรับกำร
อบรมเครือข่ำย
5. ผู้ตรวจสอบ
ภำยในของ
สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีควำมรู้
ควำมสำมำรถตรง
ตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่
กรมบัญชีกลำง
กำหนด
6. สถำนศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติฯ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๑๓๕
โครงกำร

วัตถุประสงค์

42. กำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
ดำเนินกำรตำมนโยบำยและจัดกิจกรรม
ให้ควำมรู้ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตสำนึกกำร
ผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและ
ชุมชน
2. เพื่อลดกำรใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำ
ฆ่ำแมลง กำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภัณฑ์และพลังงำน

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
กำรรับ-จ่ำยถูกต้อง
ครบถ้วน
3. สพป. เบิกจ่ำยเงิน
ถูกต้องตำมระเบียบฯ
และจดเก็บเอกสำร
ตำมลำดับรำยกำรที่
เกิดขึ้นถูกต้องครบถ้วน
4. ผู้ตรวจสอบภำยใน
ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ
ผลผลิต (Output)
นักเรียนในโรงเรียนทุก
โรงในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 ครูผู้
ควบคุม 30 คน และ
เจ้ำหน้ำที่ 8 คน
ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
ครู นักเรียน และ
บุคลำกรในสังกัด ชุมชน

กิจกรรม

1. เสนอขออนุมัติ
โครงกำร
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
3. ดำเนินกำร
บริหำรโครงกำร
4. ติดตำม ผลกำร
ดำเนินงำน
5. นำเสนอ Best
Practice

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
7. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 เบิกจ่ำยเงิน
ถูกต้องตำม
ระเบียบฯ
8. ผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้รับ
ประสบกำรณ์ใน
กำรปฏิบัติงำนด้ำน
ตรวจสอบภำยใน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

โรงเรียนทุกโรงใน
สังกัดเป็นโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero
Waste School)
นักเรียน ครู
ชุมชน ผู้ปกครอง
สำมำรถนำควำมรู้
มำพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน

17,420

18,000

18,000

๑๓๖
โครงกำร

วัตถุประสงค์
3. เพื่อลดปริมำณขยะและมีกำรส่งเสริม
คัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณ
คำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
4. กำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรคัดแยก
ขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรนำขยะมำใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกสำระกำร
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนได้เรียนรู้จำก
แหล่งเรียนรู้
5. เพือ่ ขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน
โรงเรียน ชุมชน ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
รวมทั้งผู้ปกครอง ได้นำ
ควำมรู้มำใช้เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน

รวม

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

6. สรุปรำยงำนผล

217,420 221,000 221,000

๑๓๗
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
มำตรกำร
1. ให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
2563
2564
2565
43. ติดตำม
ผลผลิต (Output)
1. เพื่อกำหนดนโยบำย
1. จัดประชุมวำงแผน 1. สถำนศึกษำใน
56,030 60,000 60,000
ตรวจสอบ
แผนกลยุทธ์ ในกำรนิเทศ 1. สถำนศึกษำในสังกัด
กำหนดกรอบ/
สังกัดทุกแห่ง ได้รับ
ประเมินผล และ
ทุกแห่ง ได้รับกำรติดตำม ประเด็น/เครื่องมือ กำร กำรติดตำม
ติดตำมตรวจสอบ
นิเทศกำรจัด
ตรวจสอบ ประเมินผล
ประเมินผลและนิเทศ
ติดตำม ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
กำรศึกษำที่มี
และนิเทศกำรศึกษำ จำก ประเมินผลและนิเทศ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ
ประสิทธิภำพ
2. เพื่อติดตำม ตรวจสอบ คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. กำรศึกษำ
กำรศึกษำจำก
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 โดยคณะกรรมกำร
คุณภำพและผลกำร
คณะกรรมกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ ครั้ง
ก.ต.ป.น.
ก.ต.ป.น. อย่ำงน้อย
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น 2. สพป.ขอนแก่น เขต 1 มี 2. ดำเนินกำรติดตำม ภำคเรียนละ 1 ครั้ง
ข้อมูลสำรสนเทศของ
พื้นฐำน
ตรวจสอบ ประเมินผล 2. สพป.ขอนแก่น
3. เพื่อนำผลกำรติดตำมมำ สถำนศึกษำในสังกัด
และนิเทศกำรศึกษำ
เขต 1 มีข้อมูล
ครบถ้วน เป็นระบบชัดเจน โดย คณะกรรมกำร
จัดทำข้อมูลพื้นฐำน
สำรสนเทศของ
และครอบคลุมกำร
เกี่ยวกับคุณภำพกำรจัด
ก.ต.ป.น.
สถำนศึกษำในสังกัด
กำรศึกษำ และนำมำใช้ใน บริหำรงำน 4 ด้ำน
/คณะอนุกรรมกำร
ครบถ้วนเป็นระบบ
ผลลั
พ
ธ์
(Outcomes)
กำรตัดสินใจวำงแผน
ก.ต.ป.น.
ชัดเจนและครอบคลุม
1.
สถำนศึ
ก
ษำมี
ก
ำรพั
ฒ
นำ
พัฒนำ และปรับปรุง
3. สรุป สังเครำะห์
กำรบริหำรงำน 4
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
รำยงำนผลกำร
ด้ำน

๑๓๘
โครงกำร

วัตถุประสงค์
คุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
4. เพื่อรำยงำนผลกำร
ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ต่อหน่วยงำนและ
สำธำรณชน

44. เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร
โรงเรียนของกลุ่ม
เครือข่ำย
สถำนศึกษำ

1. เพื่อกำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
นโยบำย สพฐ.
2. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนใน
พื้นที่กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำที่ 1-10
ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1

เป้ำหมำย
กิจกรรม
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
เป็นระบบ และมีเอกสำร ดำเนินงำน จัดทำเป็น
หลักฐำนในกำรพัฒนำงำน เอกสำรตีพิมพ์ เผยแพร่
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำง
ครบถ้วน
2. สพป.ขอนแก่น เขต 1
มีข้อมูลสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำในสังกัด เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลผลิต (Output)
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคนใน
สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกคนในสังกัด สพป.ขอนแก่น
เขต 1
3. นักเรียนทุกคนในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ และยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ

ประชุมสะท้อนผล/
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กำร
ดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ นักเรียน
สถำนศึกษำ กลุ่มเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

3. สถำนศึกษำมีกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ และมีเอกสำร
หลักฐำนในกำร
พัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำง
ครบถ้วน
1. ร้อยละของ
สถำนศึกษำในสังกัด
มีคุณภำพตำม
นโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
สพฐ. สพป.และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. ร้อยละ ผู้บริหำร
ครูและบุคลกรทำง
กำรศึกษำในสังกัด มี
คุณภำพตำมนโยบำย

450,000 450,000 450,000

๑๓๙
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์
มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มี
วินัย รักษำศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และ
อื่นๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำร
เรียนรู้ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตำมหลักสูตร และ
คุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่
เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถ
ในกำรพึ่งพำตนเองตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่
สำกล นำไปสู่กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแขงขันของ
ประเทศ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กระทรวงศึกษำธิกำร
สพฐ. สพป.และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. ร้อยละของผู้เรียน
ในสังกัดมีคุณภำพ
ตำมนโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำของ สพฐ.
สพป.และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๑๔๐
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์
กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับ

กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
และมีคณ
ุ ภำพ
5. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่ง
กำรเรียนรู้ มีควำมรู้และ
จรรยำบรรณ ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ
6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ
เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Sustainable Development
Goal:SDGs) และสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สพป. สถำนศึกษำ มีสมดุล
ในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำ
กำร มีกำรกำกับ ติดตำม
ประเมินผล มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ
และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็น

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๑๔๑
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. วิเครำะห์ข้อมูลกำรจัด
กิจกรรมโรงเรียนสุจริตของ
สถำนศึกษำ
2. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
โรงเรียนสุจริตของ
สถำนศึกษำ
3. อบรมปฏิบัติกำร เรื่อง
กำรนำหลักสูตรด้ำนทุจริต
กำรศึกษำไปใช้ใน
สถำนศึกษำโดยเปิดเป็น
รำยวิชำเพิ่มเติม
4. อบรมปฏิบัติกำรเรื่อง
กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ระดับสถำนศึกษำ
5. ขับเคลื่อนโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ
6. นิเทศ ติดตำมกำร
ดำเนินงำนโครงกำร

1. ผู้บริหำร ครู มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
นำหลักสูตรด้ำนทุจริต
กำรศึกษำไปปฏิบัติจริง
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำ
2. สถำนศึกษำได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณใน
กำรจัดกิจกรรมโรงเรียน
สุจริตในสถำนศึกษำ
3. สถำนศึกษำได้รับ
รำงวัลโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
4. ผู้บริหำร ครูโรงเรียน
ประชำรัฐมีควำมรู๋ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

ระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำ

45. เสริมสร้ำง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ภรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ
(โรงเรียนสุจริต)

1. เพื่อให้ผู้บริหำร ครู มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
นำหลักสูตรต้ำนทุจริตไปปฏิบัติ
จริงในกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำ
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมโรงเรียนสุจริตใน
สถำนศึกษำ
3. เพื่อให้เขตพื้นที่กำรศึกษำมี
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
4. เพื่อให้ผู้บริหำร ครู ควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ประเมินคุณรู รมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำน (ITA
ระดับสถำนศึกษำ)
5. เพื่อให้สถำนศึกษำผ่ำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment:
ITA)

ผลผลิต (Output)
1. ผู้บริหำรและครูจำก
สถำนศึกษำทั้ง 156 แห่ง
2. สถำนศึกษำร้อยละ 10 ได้รับ
กำรสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
สุจริตในสถำนศึกษำ (บริษัทสร้ำง
กำรดี-ป.ป.ช.สพฐ.น้อย/ป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน)-ค่ำยคุณธรรมคนดีศรี
แผ่นดิน)
3. สถำนศึกษำร้อยละ 10 ได้รับ
รำงวัลโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
4. ผู้บริหำร ครู จำกสถำนศึกษำ
โรงเรียนประชำรัฐ ทั้ง 34
โรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้บริหำร ครู ควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถนำหลักสูตร
ด้ำนทุจริตศึกษำไปปฏิบัติจริงใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ
2. สถำนศึกษำได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณเพื่อใช้จ่ำย
กำรจัดกิจกรรมฯ

100,000 100,000 100,000

๑๔๒
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
3. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ
4. ผู้บริหำร ครู มีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรประเมิน ITA

5. สถำนศึกษำในสังกัดฯ ผ่ำน
กำรประเมินฯ

46. เสริมสร้ำง
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลใน
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(เขตสุจริต)

1. เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับมี
จิตสำนึกและพฤติกรรมที่
สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม
2. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด
3. เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่
ดีในองค์กร และสำธำรณชน
เกิดควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรทำงำน ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ
7. กำรประเมิน ITA ระดับ
สถำนศึกษำ
8. สรุปและรำยงำนผล

5. โรงเรียนประชำรัฐ
ผ่ำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ

1. ศึกษำแนวทำงกำร
ประเมินควำมโปร่งใสฯ
2. ประชุมชี้แจงสร้ำง
ควำมเข้ำใจและอบรม
พัฒนำบุคลำกร สพป.
ขอนแก่น เขต 1 และ
บุคลำกรผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภำยในและภำยนอก
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
มีควำมตระหนักรู้ในกำร
3. จัดทำมำตรฐำนฯ
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต มีค่ำนิยมร่วมด้ำนทุจริต 4. ประชุมตรวจสอบ
เอกสำรประกอบกำร
มีจิตสำนึกสำธำรณะ และ
ประเมินฯ
สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
5. สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. องค์กรมีภำพลักษณ์ทดี่ ี
และสำธำรณชนให้ควำมเชื่อมั่น
ในกระบวนกำรทำงำน ด้ำน
ผลผลิต (Output)
1. ระดับคะแนนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 1 (Integrity and
Transparency Assessment
:ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95
ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. ระดับคะแนนกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของ สพป.
ขอนแก่น เขต 1 ไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ 95
2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรมเข้ำมมี
ส่วนร่วมในกำรผลักดันให้
เกิดสังคมทีไ่ ม่ทนต่อกำร
ทุจริต ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ
95
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรมทมีควำม
ตระหนักรู้ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มี
จิตสำธำรณะ และ
สำมำรถแยกแยะระหว่ำง

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

50,000

50,000

50,000

๑๔๓
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต

47. พัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital
Technology)

เพื่อส่งเสริมสถำนศึกษำให้
พัฒนำผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล
(Digital) และใช้ดิจิทัล เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำที่พัฒนำผู้เรียน
ให้มีควำมสำมำรถด้ำน
ดิจิทัล (digital) และใช้
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำร
เรียนรู้
ผลลัพธ์(Outcomes)
ผู้เรียนในสังกัดได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมสำมำรถ
ด้ำนดิจทิ ัล (Digital) และใช้
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
4. องค์กรมีภำพลักษณ์ที่
ดี และสำธำรณชนให้
ควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรทำงำน ด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

1. นิเทศติดตำม กำร
พัฒนำคว่ำมสำมำรถ
ผู้เรียนด้ำนดิจิทัล
(Digital) และกำรใช้
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้
2. ประชุมปฏิบัติกำร
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital
Technology)
- Digital Platform:
พัฒนำเว็บไซต์เพื่อกำร
ทำธุรกิจ (eCommerce)

1. สถำนศึกษำพัฒนำ
ผู้เรียนให้มี
ควำมสำมำรถด้ำน
ดิจิทัล (Digital) และ
ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
2. ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถด้ำน
ดิจิทัล (Digital) และ
ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

26,000

30,000

30,000

๑๔๔
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

- ปัญญำประดิษฐ์: AL
(Artificial
Intelligence)
- DLTV ที่เน
กระบวนกำร Active
Learning
3. สรุปรำยงำนผลและ
เผยแพร่ผลกำรพัฒนำฯ
48. กำร
ขับเคลื่อนงำน
นโยบำยและแผน
สพป.ขอนแก่น
เขต 1

1. เพื่อทบทวนผลกำร
ดำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ
2. เพื่อเป็นกรอบ ทิศทำง และ
แนวทำงในกำรพัฒนำ
หน่วยงำน
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือในกำร
บริหำรจัดกำรหน่วยงำน
4. เพื่อให้หน่วยงำนมีกรอบใน
กำรวำงแผนและตัดสินใจใน
กำรกำไนดแนวทำงกำรบริหำร
งบประมำณ
5. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
จัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีถัดไป

ผลผลิต (Output)
1. จัดประชุม
กลุ่มเป้ำหมำย
1.1 ผู้บริหำร สพป.
ขอนแก่น เขต 1 จำนวน
16 คน
1.2 ประธำนกลุ่มเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
จำนวน 10 คน
1.3 คณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ จำนวน 9
คน

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
2. รวบรวมข้อมูล
สำรสนเทศและผลกำร
ดำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ
3. วิเครำะห์ SWOT (จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกำสและ
อุปสรรค)
4. กำหนดกรอบ
ยุทธศำสตร์
5. กำหนดโครงกำร
กิจกรรมและงบประมำณ
6. จัดทำรูปเล่ม
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
และแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

1. แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ
ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 มี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
และจุดเน้นที่
ครอบคลุมภำรกิอจ
กำรจัดกำรศึกษำที่
ตอบสนองต่อนโยบำย
ของต้นสังกัด

45,885

50,000

50,000

๑๔๕
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1.4 ศึกษำนิเทศก์ จำนวน
15 คน
1.5 เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 15 คน
2. เอกสำรแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี จำนวน 40 เล่ม
3. เอกสำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำร ตำมแผน
จำนวน 40 เล่ม
4. เอกสำรแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปี 2563-2565
จำนวน 40 เล่ม
ผลลัพธ์(Outcomes)
สพป.ขอนแก่น เขต 1 มี
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ เป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรจัดกำร ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ เขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสนอง
นโยบำยของหน่วยเหนือ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

7. นำเสนอแผน ขอควำม
เห็นชอบต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด
ขอนแก่น
8. ประชำสัมพันธ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องสู่กำรปฏิบตั ิ

2. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 สำมำรถ
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำได้
สอดคล้องกับนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และต้นสังกัด องค์กร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

๑๔๖
โครงกำร

49. พัฒนำ
ระบบบริหำร
งบประมำณ งบ
ลงทุน ค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งงบประมำณ
งบลงทุน รำยกำรค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง
2. เพื่อให้กำรพิจำรณำ
จัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และตรงตำม
สภำพควำมจำเป็นและขำด
แคลน

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรดำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ระยะ 3 ปี(2563-2565)

ผลผลิต (Output)
สถำนศึกษำในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 ทั้ง 156
โรงเรียน ได้รับจัดตั้ง
งบประมำณ ได้ตำม
หลักเกณฑ์และตรงตำม
สภำพควำมจำเป็นขำด
แคลน ร้อยละ 100
ผลลัพธ์(Outcomes)
สพป.ขอนแก่น เขต 1 สำมำรถ
จัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ทดี่ ินและ
สิ่งก่อสร้ำง ให้แก่โรงเรียนใน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ประชุมคณะทำงำนเพื่อ
วิเครำะห์/กลั่นกรอง/
จัดทำงบประมำณ/บันทก
ข้อมุลกำรจัดตั้ง
งบประมำณ
2. ประชุมพิจำรณำจัดตั้ง
งบประมำณ งบลงทุน

1. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 สำมำรถเสนอ
จัดตั้งงบประมำณ
ให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดที่ขำดแคลนได้
ตำมหลักเกณฑ์และ
ตรงตำมสภำพควำม
จำเป็นและขำดแคลน
2. โรงเรียนในสังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สำมำรถบริหำร
จัดกำรสภำพแวดบ้อม
ทำงกำรเรียนรู้ที่

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

34,795

35,000

35,000

๑๔๗
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม

สังกัดได้ทันตำมกำหนดเวลำ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
สภำพควำมขำดแคลนที่แท้จริง
ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด
สำมำรถบริหำรจัดกำร
สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสม ปลอดภัยและเอื้อต่อ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน และส่งผลต่อกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรศึกษำของ
นักเรียน
1. เพื่อรำยงำนผลกำร
50. ติดตำม
ผลผลิต (Output)
ด
ำเนิ
น
งำน
และเป็
น
แนวทำงใน
ประเมินผล และ
1. ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต
กำรจั
ด
ท
ำสรุ
ป
รำยงำนผลกำร
รำยงำนทั้งระบบ
จำนวน 5 คน
ติดตำม กำรดำเนินกำร
2. ผอ.กลุ่ม/หน่วย จำนวน
ขับเคลื่อนนโยบำย
10 คน
กระทรวงศึกษำธิกำรและ
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร/
นโยบำย สพฐ. ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด จำนวน 30 คน
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
2. เพื่อรำยงำนผลกำร
ผลลัพธ์(Outcomes)
ดำเนินงำน ในระบบติดตำม
และประเมินผลทำง
อิเล็คทรอนิกส์ (e-MES) เป็น
รำยไตรมำส

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เข้ำใจในกำร
ดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/
ตัวชี้วัด ดำเนินงำนสนอง
นโยบำย สพฐ. ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

เหมำะสม ปลอดภัย
และเอื้อต่อกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนส่งผลต่อกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำของ
นักเรียน

1. ติดตำมและรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ
- วิเครำะห์โครงกำร
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
- จัดทำเครื่องมือ
- จัดทำแผนติดตำม
- กำหนดผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
- ติดตำม ตำมแนวทำงที่
กำหนด
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

1. ร้อยละ 100 กำร
ติดตำมรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย
สพฐ. ตัวชี้วัด
2. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีข้อมูล
สำรสนเทศในกำร
ติดตำมประเมินผล
และรำยงำนที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงประเด็น

20,000

20,000

20,000

๑๔๘
โครงกำร

วัตถุประสงค์

3. เพื่อรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน โครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
4. เพื่อสรุปกำรดำเนินงำนและ
จัดทำรำยงำนประจำปี ของ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
5. เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผลกำรดำเนินงำนประจำปี
6. เพื่อนำผลไปใช้ในกำร
ดำเนินงำน ปรับปรุงและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปี
ถัดไป
51. พัฒนำระบบ 1. เพื่อพัฒนำระบบกำรจัด
เครือข่ำย/ระบบ ประชุมทำงไกล Video
จัดประชุมทำงไกล Conference สพป.ขอนแก่น
เขต 1
(Video
2. เพื่อพัฒนำบุคลำกร
Conference)
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบกำรจัด
ของ สพป.
ประชุมทำงไกล (Video
ขอนแก่น เขต 1
Conference) ให้มีควำมรู้และ
ทักษะควำมชำนำญ สำมำรถ
ดูแล บำรุงรักษำอุปกรณ์และ
จัดประชุมทำงไกลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

สำมำรถรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ที่สพฐ.
กำหนดได้ถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงประเด็น

- จัดทำเอกสำรำยงำนปร
จำปีงบประมำณ
2. ติดตำม ประเมินผล
และรำยงำนตำมนโยบำย
สพฐ. ตัวชี้วัด
3. รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน ตำมนโยบำย
ตัวชี้วัดในระบบติดตำม
ประเมินผลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

และเป็นปัจจุบัน
เชื่อมโยง สพฐ.
3. รำยงำนประจำปี
จำนวน 100 เล่ม

ผลผลิต (Output)
1. สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้ำร่วม
ประชุมทำงไกล กับส่วนกลำง
ร้อยละ 90
2. สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัด
ประชุมทำงไกลกับโรงเรียน ปีละ
12 เรื่อง
3. ร้อยละ 90 ของบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบกำรจัด
ประชุมทำงไกล ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งใน
ด้ำนควำมรู้และทักษะ
ผลลัพธ์(Outcomes)

1. ลงพื้นที่ภำคสนำมเพื่อ
ติดตำมและแก้ปัญหำ
ระบบเครือข่ำย/ระบบ
Video Conference
2. ทดสอบระบบก่อนกำร
ประชุม Conference
จำนวน 6 ครั้ง
3. จัดประชุม
Conference จำนวน 6
ครั้ง

1. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีกำรเข้ำร่วม
ประชุมทำงไกล
Video Conference
กับส่วนกลำง
2. สพป.ขอนแก่น
เขต 1 มีกำรใช้ระบบ
ประชุมทำงไกล
Video Conference
กับโรงเรียน

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

49,320

50,000

50,000

๑๔๙
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีระบบ
กำรจัดประชุมทำงไกลที่สำมำรถ
เชื่อมต่อระหว่ำงกลุ่มเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพทั้ง 10 แห่ง และ
สพฐ.
2. บุคลำกรผู้รับผิดชอบดูแล
ระบบกำรจัดประชุมทำงไกล
ได้รับพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อ
เนือง สำมำรถดูแลบำรุงรักษำ
อุปกรณ์และจัดประชุมทำงไกล
(Video Conference) ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

รวม

กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

งบประมำณ (หน่วย ; บำท)
2563
2564
2565

3. บุคลำกร
ผู้รับผิดชอบดูแล
ระบบกำรจัดประชุม
ทำงไกล Video
Conference ได้รับ
กำรพัฒนำสมรรถนะ
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งใน
ด้ำนควำมรู้และทักษะ

832,030 845,000 845,000

ที่ปรึกษา
1. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
2. นายรังสฤษฎ์ ธนะภูมิฃัย
3. นายศิริกลุ นามศิริ
4. นายเสด็จ ทะยะราช
5. นายวรรณชัย บุสนาม
6. นายบุญเย็น โหว่สงคราม

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

คณะทางาน
1. นายภูมิพัทธ เริองแหล่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 หัวหน้าคณะทางาน
2. นางสุมัทนา แก้วจินดา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางานและเลขานุการ
3. นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางสารภี ประจันตะเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางจรวยพร หาดสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางณัฐยา สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญกร
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวเกษแก้ว คามา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

