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ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

การด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570        
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ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2566-2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

 ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ เรื่องแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ตามหลักความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 ซึ่งจะเป็นกรอบในการ
จัดท าแผน  ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติจะด าเนินการโดยผ่านการถ่าย
ระดับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนระดับที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และ
รายปี ตามบทบัญญัติว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 หมวดที่ 3 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ เป็นการล่วงหน้า               
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของ แต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.ก าหนด 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผน
รายปี โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 
นโยบายรัฐบาล และแผนระดับท่ี 3 ที่เก่ียวข้อง ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี         
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้ก าหนด
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2566 – 2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน  

1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้หน่วยงานพัฒนา
ตนเองให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต
อย่างมปีระสิทธิภาพ   มีพันธกิจ เป้าประสงค์อย่างชัดเจน  

1.3 วิธีด ำเนินงำน 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผน  

2. ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดท าฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

4. ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
จากสภาพแวดล้อมภายใน และวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก พร้อมทั้งจัดท าแบบ
ส ารวจความคิดเห็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

5. จัดวางทิศทางขององค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
6. ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
    6.1 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
    6.2 ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพ 
    6.3 ก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด 
    6.4 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
    6.5 กาวางแผนด้านบุคลากร 
    6.6 การวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    6.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี 
    6.8 การวางแผนด้านงบประมาณ  
    6.9 การวางแผนคุณภาพ และเครือข่ายร่วมพัฒนนา 

 7. จัดประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. จัดท ารายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
 9. เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น   
 10. น าเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
 11. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น     
เขต 1 และสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น Facebook, Line เป็นต้น 

1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงานที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าเข้าข้อมูลใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
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โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 
- งานตรวจสอบการเงิน การบัญช ี

และระบบดูแลทรัพย์สิน 
- งานตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  
- งานเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียง 
- งานอื่น ๆ เกีย่วกบัการตรวจสอบ
ภายในทีก่ฎหมายก าหนด 

000 

- ด าเนินงานเกี่ยวกับงานวินัย 
- งานอธุรณ์ ร้องทุกข ์
- งานการด าเนินคดีของรัฐ 

 

 

- งานสารบรรณ 
- งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานส่งเสริมสวัสดิการ 
- งานเลือกตั้งและสรรหาอนุกรรมการ 
 

- งานจัดท านโยบายและแผน 

- งานวิเคราะหจ์ัดตั้งงบประมาณ 
- งานตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
- งานยุบ  รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

- งานวางแผนอัตราก าลัง 
- งานส่งเสริมสนับสนุน มีเล่ือนวิทยฐานะ 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
โยกย้าย โอนและลาออก 
- งานเล่ือนเงินเดือนและมอบหมาย 
หน้าที่ให้ปฏบิัติงาน 
- งานบ าเหนจ็ความชอบและ 
ทะเบียนประวัต ิ
- งานออกหนังสือรับรอง  
บัตรประจ าตัวและการขออนุญาตต่าง ๆ  
 

 

- งานอบรมและพัฒนากอ่นแต่งตั้ง 
- งานอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
เพื่อการปฏิบัติงาน 
- งานพัฒนาครูและบุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
- งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 
- งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม การวจิัย 
- งานเสริมสรา้งระบบเครือข่ายพัฒนาครู 
 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมิน และนเิทศการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

 
                             

- ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานบัญช ี
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสด ุ
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
- ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย ์
 

 

- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
- งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
- งานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
- งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

- งานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
- งานศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศัย 
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- งานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  
- งานวิเทศสัมพันธ ์
- งานเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและภูมปัญญา
ท้องถิ่น 
 

 

- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

- งานพัฒนาหลักสูตการสอนและกระบวนการเรียนรู ้
- งานวจิัยและพัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบการวัดและประเมินผล 
- งานประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
- งานนิเทศติดตาม และประเมินผล 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล (ICT) 

หน่วยตรวจสอบภายใน ก.ต.ป.น. 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

อ.ก.ค.ศ. 



  

   
 สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

1. สถำนที่ตั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ 13 ถนนศูนย์

ราชการ  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000  โทร. 0 - 4324 - 6663 -
5           โทรสาร 0 – 4323 – 6530  http://www.kkzone1.go.th/   

2. เขตพื้นที่บริกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประกอบด้วย 3  อ าเภอ ได้แก่ 
 

อ าเภอ 
 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

 
ต าบล 

 
หมู่บ้าน 

 

เทศบาล 
 

อบต. 
นคร เมือง ต าบล 

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

           3.  แผนที่เขตพื้นที่บริกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

   ข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคล 
                      สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 2564 – 30 กันยำยน 2565) 
ข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง 

1. อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              ก. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ล ำดับที ่ ต ำแหน่ง 
กรอบที่ 
ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

วิทยฐำนะ จ ำนวน 

ไม่มี  
วิทย
ฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ต าแหน่งที่
มีคนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ผอ.สถานศึกษา 127 0 6 98 2 106 46 152 

2 รอง ผอ.สถานศึกษา 67 0 6 11 0 17 0 17 

3 คร ู 1600 306 159 609 1 1343 63 1406 

4 ครูผู้ช่วย  268          

5 ครูอัตราจ้าง  24          

6 พนักงานราชการ  50          

รวม 1794 648 171 718 3 1466 109 1575 

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 ข. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
              ข (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 38ค(1) 

ล ำดับที ่ ต ำแหน่ง 
กรอบที่ 
ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

วิทยฐำนะ จ ำนวน 
ไม่มี  
วิทย
ฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ต าแหน่งที่
มีคนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ผอ.สพท. 1    1 1   1 

2 รอง ผอ.สพท. 3   3  3  3 

3 ศึกษานิเทศก์ 22  2 20 0 22  22 

รวม 26  2 23 1 26  26 

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ข (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 

 
      หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

 
ต ำแหน่ง 

กรอบท่ี 
ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

จ ำนวน  
หมำยเหตุ ต ำแหน่ง  

มีคนครอง 
ต ำแหน่ง  

ว่ำง 
รวม 

 ประเภทท่ัวไป      
1 เจ้าพนักงานธุรการ 10 8 2 10 ว่างไม่มีเงิน 2 
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
3 เจ้าพนักงานพัสดุ      

รวม 10 8 2 10  
 ประเภทวิชำกำร      

1 นักจัดการงานทั่วไป 4 4 0 4  
2 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 0 1  
3 นักวิชาการเงินและบัญชี 9 6 3 9 ว่างไม่มีเงิน 2 
4 นักวิชาการพัสดุ 2 2 0 2  
5 นักทรัพยากรบุคคล 9 9 0 9  
6 นิติกร 2 2 0 2  
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 6 0 6  
8 นักวิชาการศึกษา 6 4 2 6 ว่างไม่มีเงิน 2 
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 1 2 3  

รวม 42 35 7 42  
 ในสถำนศึกษำ      

1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1  1  
2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 1 1 2  

รวม 3 2 1 2  
รวมทั้งสิ้น 55 45 10 55  
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ค. จ านวนนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ล าดับที ่ ระดับ จ านวน(คน) หมายเหตุ 

  ก่อนประถมศึกษา               
1 อนุบาล 1       668         
2 อนุบาล 2       1,824         
3 อนุบาล 3       1,998         

  รวม       4,490         
  ประถมศึกษา               

1 ประถมศึกษาปีที่ 1     2,608         
2 ประถมศึกษาปีที่ 2     2715         
3 ประถมศึกษาปีที่ 3     3,030         
4 ประถมศึกษาปีที่ 4     2,922         
5 ประถมศึกษาปีที่ 5     2,846         
6 ประถมศึกษาปีที่ 6     2,943         

  รวม       16,875         
  มัธยมศึกษาตอนต้น               

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1     875         
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2     886         
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3     808         

  รวม       2,569         
  รวมทั้งสิ้น       23,934         

   หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
1. อัตรำก ำลังครู 
2.1 อัตราลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

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

2562 -134/77 53/27 52 -81/154 
2563 -62/47 74/34 75 +12/154 
2564 -295/118 16/14 24 -279/153 
2565 -246/127 8/6 19 -238/152 



9 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ข้อมูลโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
เล็ก 1 – 120 คน 
กลาง 121 – 600 คน 
ใหญ ่ 601 – 1500 คน 

ใหญ่พิเศษ 1501 คนข้ึนไป 

ขนาดโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 7 ขนาด 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 
ขนาดที ่3 201 – 300 คน 
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน 
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน 
ขนาดที่ 7 2500 คนข้ึนไป 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

โรงเรียนขนำดเล็ก ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 93 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
1 40010001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 93 6 
2 40010004 บ้านเลิง 40 3 
3 40010007 หนองเต่าบึงเรือใหญ ่ 51 3 
4 40010008 บ้านหนองหวัววั 49 3 
5 40010009 บ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) 51 6 
6 40010010 บ้านดอนหญ้านาง 66 4 
7 40010011 บ้านป่าสังข์หนองฮี 53 2 
8 40010012 บ้านป่าเหลื่อม 11 0 
9 40010015 บ้านดอนหันวิทยาคาร 61 3 
10 40010016 บ้านโนนเขวา 68 4 
11 40010017 บ้านโนนตุ่นประชาบ ารงุ 39 3 
12 40010021 บ้านเหลา่นกชุมวิทยาสรรค ์ 102 9 
13 40010024 บ้านหนองกอยสิทธริาษฎร์บ ารงุ 64 4 
14 40010027 บ้านท่าพระเนาว ์ 27 1 
15 40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวงัหิน 118 14 
16 40010029 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบ ารัง) 114 5 
17 40010030 บ้านหนองบวัดีหมี (คุรุสามัคคร3ี) 72 5 
18 40010032 บ้านห้วยเตยพัฒนา 59 3 
19 40010033 บ้านค าบอน 83 5 
20 40010035 บ้านบึงแก 104 5 
21 40010036 บ้านหนองค้ากลางฮุง 42 2 
22 40010037 บ้านหนองเบ็ญ 79 5 
23 40010040 บ้านโคกสโีคกเปี้ย 95 7 
24 40010042 บ้านโนนเรือง 32 2 
25 40010043 บ้านโนนลาน 68 5 
26 40010046 บ้านหนองกุงน้อย 19 1 
27 40010047 บ้านหนองปอ 27 1 
28 40010049 บ้านตอกแป้น 1 0 
29 40010050 บ้านเหลา่เกวียนหัก 47 3 
30 40010052 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค ์ 89 5 
31 40010053 บ้านกุดนางทุย 10 2 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
32 40010058 บ้านหนองขามประชาบ ารุง 97 5 
33 40010060 บ้านกอก 117 5 
34 40010062 บ้านทองหลาง 80 5 
35 40010064 บ้านหนองค ู 27 1 
36 40010067 บ้านเหลา่นางาม 10 1 
37 40010068 บ้านโคกสูงวิทยาคม 17 0 
38 40010071 บ้านดอนดู่คุรุราษฎรว์ิทยา 64 3 
39 40010075 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 108 5 
40 40010076 บ้านดงพอง 50 2 
41 40010077 บ้านผือ (สวัสดิร์าษฎรว์ิทยา) 29 3 
42 40010079 บ้านเลิงเปือย 101 4 
43 40010082 บ้านหนองไฮโพธิช์ัย 51 2 
44 40010086 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 75 5 
45 40010087 บ้านโกทา 72 5 
46 40010088 บ้านดอนยาง 4 2 
47 40010092 บ้านศิลา 43 3 
48 40010097 บ้านโคกล่าม 69 3 
49 40010098 บ้านโนนกู ่ 0 0 
50 40010104 บ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 81 5 
51 40010105 บ้านลาดนาเพียง 89 4 
52 40010107 บ้านหินขาว 48 2 
53 40010108 บ้านไก่นา 0 1 
54 40010110 บ้านนาเพียง 6 0 
55 40010111 บ้านโคกนางามปลาเซียม 55 5 
56 40010112 บ้านโนนแต ้ 0 0 
57 40010115 บ้านหนองบวัน้อย 47 4 
58 40010117 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 1 
59 40010118 บ้านโคกท่า 109 5 
60 40010119 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 47 2 
61 40010122 บ้านค าหญ้าแดง 85 4 
62 40010123 บ้านโนนค้อ 61 4 
63 40010124 โนนฆ้องวิทยาคาร 68 4 
64 40010125 พงษ์ภิญโญ 2 18 4 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
65 40010126 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 72 3 
66 40010127 หินฮาวคุรุประชาสรรค ์ 21 2 
67 40010130 บ้านแก่นเท่า 38 2 
68 40010132 โคกใหญ่ประชารฐัวิทยา 53 2 
69 40010133 ดอนหันประชารฐัศึกษา 66 4 
70 40010134 สระแก้วราษฎร์บ ารุง 66 4 
71 40010135 ไตรมิตรวิทยาคาร 111 5 
72 40010136 เขื่อนกระพ้ีศึกษา 6 1 
73 40010137 บ้านค้อ 41 2 
74 40010138 บ้านแดงราษฎรส์ามัคค ี 109 5 
75 40010140 หนองแวงคุรรุาษฎร์รงัสรรค ์ 83 3 
76 40010141 บ้านกระเดื่อง 60 2 
77 40010142 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 65 4 
78 40010143 บ้านค าหัวชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว 75 7 
79 40010144 หินกองวิทยา 56 3 
80 40010146 บ้านป่าหวาย 61 4 
81 40010151 บ้านโสกม่วงดอนดู ่ 101 5 
82 40010155 บ้านชาด 73 3 
83 40010156 บ้านบ่อแก 93 4 
84 40010161 บ้านดงเก่า 0 1 
85 40010164 บ้านโจดศรีวิชยั 52 3 
86 40010166 บ้านแก่นประดู ่ 1 1 
87 40010167 บ้านนาล้อม 25 2 
88 40010169 บ้านป่าส่าน 46 2 
89 40010170 บ้านป่าหม้อหนองค ู 82 5 
90 40010172 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 70 4 
91 40010173 หนองโพธิป์ระชานุกูล 117 12 
92 40010177 บ้านวังโพน 48 3 
93 40010178 หนองไผ่มอดินแดง 61 6 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

โรงเรียนขนำดกลำง ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 56 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
1 40010002 บ้านโคกแปะ 134 16 
2 40010003 บ้านโคกสวีิทยาเสริม 173 10 
3 40010005 หนองหนองไหลหนองบัวทอง 159 14 
4 40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 185 13 
5 40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 315 16 
6 40010022 บ้านแดงใหญ ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 144 14 
7 40010025 บ้านหนองหลุบ 295 15 
8 40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ 311 19 
9 40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย ์ 118 14 
10 40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา 204 15 
11 40010041 บ้านค้อท่อนน้อย 169 15 
12 40010044 บ้านหินลาดวังตอ 451 20 
13 40010048 บ้านซ าจานเนินทอง 139 11 
14 40010051 บ้านม่วง 369 18 
15 40010054 บ้านแดงน้อย 309 17 
16 40010056 บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 400 15 
17 40010057 บ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 233 11 
18 40010061 บ้านโคกฟันโปง 130 9 
19 40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานกุูล 231 16 
20 40010066 บ้านเหลา่นาด ี 186 8 
21 40010073 บ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหนิ 223 15 
22 40010078 พระคือหนองโพธิ์วิทยา 197 10 
23 40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย 187 14 
24 40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค ์ 149 13 
25 40010084 บ้านสะอาด 173 14 
26 40010085 บ้านดอนบม 207 14 
27 40010090 บ้านโนนม่วง 400 17 
28 40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 133 14 
29 40010094 บ้านหนองหิน 234 15 
30 40010099 บ้านม่วงโป ้ 135 9 
31 40010100 บ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฏร์รังสฤษฏิ์) 211 11 
32 40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 179 14 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
33 40010102 บ้านงิ้ว 136 10 
34 40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร 154 15 
35 40010106 บ้านหนองปิง 139 10 
36 40010114 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) 393 21 
37 40010116 หนองตูมหนองงูเหลือม 199 14 
38 40010120 บ้านโคกกว้าง 167 9 
39 40010121 โคกงามวิทยาคาร 273 16 
40 40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม 136 11 
41 40010129 ชุมชนบ้านฝาง 560 26 
42 40010139 หนองชาดพิทยาคม 131 13 
43 40010145 บ้านหนองคลอง 128 9 
44 40010148 บ้านโสกแต ้ 167 14 
45 40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 205 15 
46 40010150 บ้านบะยาว 124 10 
47 40010152 ชุมชนบ้านหนองบวั 145 9 
48 40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ ์ 198 15 
49 40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สนง.สลากกินแบ่ง) 201 14 
50 40010158 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมล 164 9 
51 40010160 บ้านดงกลาง 122 6 
52 40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 163 14 
53 10010165 ชุมชนบ้านพระยืน 213 11 
54 40010168 บ้านโนนบ่อ 171 15 
55 40010171 บ้านหินเหิบศลิาทิพย์ 135 12 
56 40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 199 13 

โรงเรียนขนำดใหญ่ ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 1 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
1 40010055 บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 743 33 

โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ ในสงักัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 2 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
1 40010038 สนามบิน 2,732 113 
2 40010039 อนุบาลขอนแก่น 3,394 135 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

โรงเรียนขยำยโอกำส ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1จ ำนวน 44 โรงเรียน 
 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งสิ้น นักเรียน     
ขยำยโอกำส 

จ ำนวนคร ู

1 40010002 บ้านโคกแปะ 134  40 16 
2 40010005 บ้านหนองไหลหนองบวัทอง 159  42 14 
3 40010009 บ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) 51  12 6 
4 40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 185   48 13 
5 40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 315  89 16 
6 40010022 บ้านแดงใหญ ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 144 53 14 
7 40010025 บ้านหนองหลุบ 295 67 15 
8 40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ 311  84 19 
9 40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวงัหิน 118   10 14 
10 40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย ์ 166  25 14 
11 40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา 204   60 15 
12 40010037 บ้านหนองเบ็ญ 79   19 5 
13 40010038 สนามบิน 2,732 314 113 
14 40010040 บ้านโคกสโีคกเปี้ย 95   42 7 
15 40010041 บ้านค้อท่อนน้อย 169   61 15 
16 40010044 บ้านหินลาดวังตอ 451 115 20 
17 40010051 บ้านม่วง 369 96 18 
18 40010054 บ้านแดงน้อย 309 61 17 
19 40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานกุูล 231  57 16 
20 40010073 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน 223  64 15 
21 40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย 187 60 14 
22 40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค ์ 149  42 13 
23 40010084 บ้านสะอาด 173 53 14 
24 40010085 บ้านดอนบม 207  61 14 
25 40010088 บ้านดอนยาง 4  1 2 
26 40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 133  52 14 
27 40010094 บ้านหนองหิน 234  65 15 
28 40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 179  42 14 
29 40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร 154  37 15 
30 40010114 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านส าราญเพีย้ฟาน) 393  156 21 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งสิ้น นักเรียน     
ขยำยโอกำส 

จ ำนวนคร ู

31 40010116 หนองตูมวิทยาคาร 199 50 14 
32 40010121 โคกงามวิทยาคาร 273  99 16 
33 40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม 136  45 11 
34 40010139 หนองชาดพิทยาคม 131 27 13 
35 40010143 บ้านค าหัวชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว 75  21 7 
36 40010148 บ้านโสกแต ้ 167 35 14 
37 40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 205 57 15 
38 40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ ์ 198 61 15 
39 40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง             

(สนง.สลากกินแบ่งฯ) 
201  59 14 

40 40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 163  46 14 
41 40010168 บ้านโนนบ่อ 171 32 15 
42 40010171 บ้านหินเหิบศลิาทิพย์ 135  34 12 
43 40010173 หนองโพธิป์ระชานุกูล 117  43 12 
44 40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 199 32 13 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

จุดเน้นนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  
และนโยบำยตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
1. นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

   ด้ำนควำมปลอดภัย    
    กลยุทธ์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมมีควำมปลอดภัยจำกทุกรูปแบบ 

1) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน  
ผลกำรด ำเนินงำน 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการกิจกรรมอบรมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทยพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดมี
ความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ภายใต้มาตรกรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 
เพ่ือน าไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นตามความเหมาะสม เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ดังนี้ 
         1) ภัยยาเสพติด 
         2) ภัยความรุนแรง  
         3) ภัยพิบัติต่าง ๆ 
         4) อุบัติเหตุ 
         5) โรคอุบัติใหม ่
         6) ฝุ่น PM 2.5 
         7) การค้ามนุษย์ 
         8) การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
         9) อาชญากรรมไซเบอร์   
      ปัญหำ อุปสรรค         
          ภัยต่าง ๆ สว่นใหญ่ไม่ได้เกิดในสถานศึกษาแต่เกิดนอกสถานศึกษา เช่น อุบัติเหตุจาการจมน้ า อุบัติเหตุ 
จากรถยนต์/รถจักรยานยนต์ หรือภัยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิด ซึ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  หรือสถานศึกษาไม่ได้อยู่กับเด็กเม่ืออยู่นอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยากในการควบคุมหรือ
ป้องกันได้ 100% 

2) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรและกิจกรรม  
ทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 
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               - ด าเนินงานผ่านโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ า ปี 2565 จ านวน 4 กิจกรรม
ได้แก่ 1) กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 2) กิจกรรมอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทยพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 3) กิจกรรมการอบรมแกนน าค่ายทักษะชีวิตเพ่ือการขยายผลคู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด BE SMART 
SAY NO DRUGS” และ 4) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดในการด าเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NIPA และ CATAS)   
                    - ด าเนินการงานผ่านโครงการตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2564 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดจ านวน 9 โรงเรียน จ านวน 88 คน และและครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานท า จ านวน 12  คน โดยด าเนินการกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ จ านวน 4 
ฐาน ได้แก่ ฐานช่างตัดผม, ฐาน ช่างเสริมสวย, ฐานการตัดเย็บเสื้อผ้า และ ฐานนวดแผนไทย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นักเรียนมีความรู้และสามารถเลือกอาชีพที่สนใจและมีรายได้ในระหว่างเรียนและ
เลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยมีครูแนะน าของแต่ละโรงเรียนแนะแนว
และให้ความช่วยเหลือ  
                 -  แจ้งหนังสือก ำชับ และเน้นย  ำทุกโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับแผน/มำตรกำรในกำรจัดกำรภัยพิบัติภัยคุกคำม         
ทุกรูปแบบ กำรปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์
ที่เกี่ยวขอ้ง 
    ปัญหำ อุปสรรค 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
       2.  ด้วยเวลาที่จ ากัดในการอบรมโดยใช้งบประมาณของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ซึ่งมีอยู่ค่อนข้างจ ากัดท าให้การด าเนินกิจกรรมต้องปรับเวลาให้กระชับขึ้น 
  ด้ำนโอกำส 
     กลยุทธ์ที่ 2 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
         ผลกำรด ำเนินงำน  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จัดท าและเสนอโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5  ด าเนินการ ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานอ าเภอเมืองขอนแก่น บ้านฝาง 
และพระยืน เพ่ือขอข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี 2558  
           2)  แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 3)  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด  
 4) ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนการ           
รับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ รับนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนในสังกัด 
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 5) สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมและส่งต่อนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเข้า
เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป โดยมีกิจกรรมแนะแนว ร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการจัดนิทรรศการแนะน า แนะ
แนวการศึกษาต่อ  
          6) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนของสถานศึกษาต่าง ๆ โดยมีหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสังกัดทราบและสนใจเข้าศึกษาต่อ 
 7) จัดกิจกรรมตลาดนัดโลกอาชีพเพ่ือการมีงานท า ปีการศึกษา 2564 โดยร่วมมือกับศูนย์การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดน านักเรียนที่
ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแนะน าวิชาชีพที่นักเรียนสนใจหรือต้องการ
ท าเม่ือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    กิจกรรมพำน้องกลับมำเรียน  
         1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับ
ทราบนโยบายการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  โครงการ "พาน้องกลับมา
เรียน" ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทีต่้องติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็ก
ที่ออกกลางคันให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา   
          2. ประสานเน้นย้ าการด าเนินงานให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีข้อมูลเด็กนักเรียนที่หลุดจากระบบ
การศึกษา ตามที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ให้จัดเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการด าเนินการส ารวจ ค้นหา
เด็กท่ีหลุดจากระบบการศึกษา   
         3. จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนที่หลุดจากระบบเป็นรายบุคคล และรายโรงเรียน นักเรียนจ านวน 106  ราย 
จาก 54 โรงเรียน จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการ “น ากลับ” ในระบบการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.31 (ของจ านวนผู้เรียนที่ตกหล่น) จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการ “ค้นหา” ในระบบการศึกษาก่อนเปิด
ภาคเรียน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69 (ของจ านวนผู้เรียนที่ตกหล่น) ติดตามพบตัว/ไม่ประสงค์ศึกษาต่อ 23 
คน  
         4. จัดตั้งกลุ่มไลน์ในการประสานงานการติดตามค้นหาเด็กฯ ชื่อกลุ่มไลน์ "ขอนแก่น เขต 1 พาน้อง
กลับมาเรียน"   
        5. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน                    
        6. สถานศึกษารายงานผลการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระบบ Appilcation  
พาน้องกลับมาเรียน  
    ปัญหำ อุปสรรค 
        การย้ายภูมิล าเนาของผู้ปกครอง  การหย่าร้างของผู้ปกครอง  การเปลี่ยนชื่อ–สกุลของประชากร 
วัยเรียน และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 

  ด้ำนคุณภำพ 
    กลยุทธ์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
      ผลกำรด ำเนินงำน 
        1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย   ดังนี้  



20 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

       1.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
ดังนี้ 
            1) ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดท าคู่มือ “ลูกรัก หนูท าได้” ทุกนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ COVID – ๑๙ ในรูปแบบ On – Demand  

         2) ส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนปฐมวัยคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
          3) ประกาศมาตรฐานโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยของแต่ละนวัตกรรม 
         4) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 
          5)  ประเมินห้องเรียนคุณภาพปฐมวัยตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ก าหนด (ทุกนวัตกรรม) บูรณาการ
กับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว 
          6) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
        1.2 พัฒนำศักยภำพครูปฐมวัย 
         1)  นิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์สู่มาตรฐาน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

   - ด าเนินการตามวงจรการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) ในสถานการณ์ปกติ Onsite  
   - นิเทศออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID - ๑๙  

      2) สร้างครูต้นแบบโดยใช้วงจรการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)   
      1.3 เปิดห้องเรียนปฐมวัย 
     ๑) ประชุมสะท้อนผล แลกเปลี่ยนประเด็นการน านวัตกรรม “ลูกรัก หนูท าได้” ไปใช้ และแนวทางการ
พัฒนา ความต้องการของครู ผู้ปกครอง ผ่านชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ (PLC)  
     ๒) คัดเลือกและน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในหัวข้อดังนี้ 
              (๑) วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) : การจัดประสบการณ์ตามคู่มือ “ลูกรัก หนูท าได”้ 
ส าหรับเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ COVID – ๑๙ ในรูปแบบ On – Demand  

         (๒) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) : การจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ที่ได้ 
มาตรฐานตามแนวทางนวัตกรรมที่เลือกใช้ ในสถานการณ์ปกติ Onsite 

       (๓) ประกาศรายชื่อโรงเรียนและครูที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
          ๓) กิจกรรมเปิดห้องเรียนปฐมวัย (Open Class Childhood) และมอบป้ายพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และโล่เกียรติคุณ/เกียรติบัตรแก่โรงเรียนและครูที่ผ่านเกณฑ์ 
     ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์โควิค - ๑๙ ท าให้หยุดเรียนแบบ On site ปรับให้เรียนแบบ Online กลุ่มงาน
การศึกษาปฐมวัย จึงได้ออกแบบวางแผนการนิเทศการศึกษา โดยการจัดท าคู่มือผู้ปกครอง “ลูกรัก หนูท าได้” 
โดยนิเทศสนับสนุนให้ครูเป็นผู้ผลิตคู่มือด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา คอยชี้แนะ
เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับครูปฐมวัยและผู้ปกครอง จากการด าเนินงานตามโครงการ พบว่า การลงสู่การปฏิบัติยังไม่
ครอบคลุมทุกโรงเรียนเท่าที่ควร เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด - ๑๙ ท าให้ออกนิเทศแบบ On site ไม่ได้ 
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จึงปรับมาเป็นการนิเทศ Online จึงท าให้การกระตุ้น หรือการให้ค าปรึกษา คอยชี้แนะ ไม่ทั่วถึง ท าให้ยังมี
บางส่วนที่ยังใช้ใบงาน/ใบกิจกรรม เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และครูบางคนยังไม่เข้าใจไม่
เข้าถึงกระบวนการที่จะน าลงสู่การปฏิบัติจริง จึงท าให้เด็กและผู้ปกครองขาดโอกาสในการจัดกิจกร รมการ
เรียนรู้ตามหลักการของการศึกษาปฐมวัย 

     2.  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
            กระบวนการในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมกลุ่มและเทคนิคแม่แบบ 2) กิจกรรมพัฒนาครู มี 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมปฏิบัติการ 
3) การน าสู่ปฏิบัติ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่          การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล  
            สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานโดย ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม ขั้นตอนที่ 2 เลือกปัญหาที่จะศึกษา ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการท าโครงงาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
ย่อย ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ 2) ตั้งสมมติฐาน 3) ก าหนดขอบเขตการศึกษา 4) ก าหนดวิธีการด าเนินงาน 5) ก าหนดวิธีการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน 6) ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย 
ได้แก่     1) เก็บรวบรวมข้อมูล 2) วิเคราะห์ข้อมูล 3) ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม 4) สร้างและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ขั้นตอนที่ 5 
เขียนรายงาน ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการท าโครงงาน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    ปัญหำ อุปสรรค 
           ขำดงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
     3.  ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและ 
ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 
             2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
องค์ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนตามกรอบมาตรฐานทางภาษา (CEFR) โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เนื่องจากข้อจ ากัดในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งก าหนดให้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในสังกัดทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น ทุกต าแหน่งเข้ารับการอบรม ด าเนินการ ดังนี้ 
                - ประสานงานการพัฒนาครู และมีการจัดท า MOU กับหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  ในการร่วมพัฒนาครู ด้านองค์
ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
               - ส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด ได้พัฒนาตนเองตามความสนใจ โดยแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ระบบ e-office,  social media ต่าง ๆ 
            2.2  ครูสอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
                   - เข้ารับการอบรมและพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                   - เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ที่มหาวิทยาลัย/ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ลงนาม MOU กับเขตพ้ืนที่จัดขึ้น 
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                   - พัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมทางไกล การรับชม 
YouTube  webinar ทั้งที่มีและไม่มีหลักสูตรในการอบรมพัฒนา และใบรับรองการเข้าร่วมอบรมจากหน่วย     
จัดอบรม 
         ปัญหำ  อุปสรรค 
                ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และสถานการณ์ COVID-19 

    4.  ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำร
อ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA  
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการจัดกำรอบรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร (ออนไลน์) ครู
ผู้ดูแลระบบ PISA-STYLE ONLINE TESTING ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยระบบPISA-STYLE 
ONLINE TESTING ผลการด าเนินงานสถำนศึกษำที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ใน
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA จ านวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกเป็น ดังนี้ 
          4.1 การเตรียมความพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING (อย่างเดียว) จ านวน 44 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
        4.2 การเตรียมความพร้อมด้วยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA           
(อย่างเดียว) จ านวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
           4.3 การเตรียมความพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA (ท้ัง 2 อย่าง) จ านวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
      4.4  ผู้เรียนมีความฉลาดรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในระดับ         
ที่สูงขึ้น 
     4.5 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรูตามกรอบการประเมินผลนานาชาติ PISA 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.6 สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการยกระดับ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     4.7 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
รับการประเมนิระดับนานาชาติ PISA โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

     ปัญหำ  อุปสรรค 
          กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ ระดับ สพฐ. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนรับกำรประเมินระดับ
นำนำชำติ PISA หรือส่งเสริม พัฒนำกำรวัดและประเมินผลพัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน 
PISA  ควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
    5.  ร้อยละของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ และร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ก าหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาพหุปัญญา โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีความสามารถทางพหุปัญญา  ด าเนินการ ดังนี้ 
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          5.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน                  
มีความสามารถทางพหุปัญญา                               
          5.๒ ด าเนินการคัดกรองความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาของนักเรียนรายบุคคล โดยระบบส ารวจ
แววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
          5.3 นิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
          5.4 การจัดกิจกรรมในหลักสูตร เพ่ือเสริมทักษะและความสามารถทางพหุปัญญารายบุคคลส่งเสริมให้
โรงเรียนในสังกัด มีการวิเคราะห์ความสามารถผู้เรียนรายบุคคล และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ จัดการเรียนการสอนพหุปัญญาด้านภาษาโดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมชุมนุม   
    ปัญหำ อุปสรรค 
         1. ระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาที่ให้โรงเรียนด าเนินการไม่เสถียร ขาดประสิทธิภาพ มีปัญหาในการใช้งานมาก ท าให้ครูผู้รับผิดชอบ    
มีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
         2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานมีน้อย   
 
    ด้ำนประเสิทธิภำพ 
       กลยุทธ์ที่ 4  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
          ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล           
ทั้ง 4 ด้าน เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ มีกำรพัฒนำ กำรใช้งำนในระบบดิจิทัล เพ่ือให้กำร

ท ำงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยกำรน ำโปรแกรมหรือ Application ต่ำง ๆ บรรจุไว้ในหน้ำเว็ปไซด์ของ

ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำเพ่ือเป็นช่องทำงในกำรติดต่อ สื่อสำร เช่นช่องทำงกำรจองห้องประชุม กำรแจ้ง

ซ่อม และส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ด้วยการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา กับสถานศึกษาด้วยระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบ Education 
Area Management Support System (AMSS++) เป็นต้น 
    ปัญหำ  อุปสรรค 
      ระดับสถำนศึกษำบำงแห่ง อำจมีกำรปรับเปลี่ยนบุคลำกรผู้รับผิดชอบ จึงท ำให้ขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้งำนในระบบดิจิทัล และส่งผลให้กำรท ำงำนล่ำช้ำ หรือขัดข้อง 
2. นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
        หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(หลักเกณฑ์ PA) 
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           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน และจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ PA จัด
ประชุมคณะท างานรายงานการด าเนินงานการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ. และ
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการรายงาน
ติดตามการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ  วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ.   
     ปัญหำ  อุปสรรค 
         ควรมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
ส่วนที่ 2  

นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 2 

นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและ 
แนวทาง  การพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้อง
น าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”  เพ่ือความสุข ของคนไทยทุกคน  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับสองที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้ รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง  2) การต่างประเทศ  3) การพัฒนาการเกษตร  
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว  6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) 
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบ            โลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุค
ใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ              10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้  13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) ศักยภาพการกีฬา  15) 
พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  
19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีแผน
แม่บท ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ           2 แผนแม่บท ดังนี้ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้  1) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวัย 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 5) การส่งเสริม
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนแม่บทดังกล่าว 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะมีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทย่อยท่ี 2) และ 3) 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (12) ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เ น้ นทั้ ง ก า ร แก้ ไ ขปั ญห า ในปั จ จุ บั น  แล ะกา ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แล ะยกร ะดั บ ก า ร พัฒนา กา ร ศึ ก ษ า  
และการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้ เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ  
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 
1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การตระหนักถึง  
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
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ด าเนินการแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเกี่ยวข้อ งกับ
องค์ประกอบและปัจจัยภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวทุกองค์ประกอบ 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองที่จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกัน   เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 
12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3) ด้านกฎหมาย  4) ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม  5) ด้านเศรษฐกิจ   6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้าน
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ด้านสังคม  10) ด้านพลังงาน  11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงาน
เพ่ือการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย             
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ    
ที่ 21  3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน     
4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้าง
งานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มี 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มีกลไก
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน 
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 261 ก าหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะ
หนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
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 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส า คัญที่จะสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียม
และความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
 ปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย 
มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษา  
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา  
ยังไม่มีประสิทธิภาพ การก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาล 
เป็นอุปสรรคส าคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบท 
ของประเทศและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทางวิชาการ 
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท าให้แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
(Enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (Reduce disparity in education) 
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and 
competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว 
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (Improve Efficiency, agility 
and good governance)  โดยได้ก าหนดแผนงานเ พ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่ อง  1) การปฏิรูป 
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
และกฎหมายล าดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  
5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง 
ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform)  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด             
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 5 กิจกรรม 
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
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2562 ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการด าเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว โดยในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาฉบับเดิมที่ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ซึ่งมีสถานะบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2563 
ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 4 เรื่อง นั้น 
ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 6 เรื่อง 
และประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ กิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรมที่ก าหนดใหม่และ
แผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 1) การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบน าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ 
ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 

 
2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566-2570 (แผนระดับท่ี 2) 
 การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อนที่จะมีการประกาศใช้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนหลัก
เพ่ือ เป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าค าของบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่าน ๆ มา จึงมี
ลักษณะการก าหนดประเด็นการพัฒนาประเทศในภาพกว้างที่ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ       ทุก
ระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณให้อยู่ภายใต้กรอบ      การ
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สนับสนุนเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาจึงให้ ความส าคัญกับ
มิติการพัฒนาประเทศ      ทุกด้านอย่างเท่าเทียมและสมดุลกัน โดยจุดเน้นของแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนาจะ
มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแต่ละด้านเป็นหลัก เพ่ือมุ่งหมายให้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จากการขับเคลื่อน
การพัฒนาของแต่ละมิติน าไปสู่การบูรณาการผลรวมที่สนับสนุนการด าเนินงานซึ่งกันและกัน และส่งผลให้
ประเทศบรรลุเป้าหมายในภาพใหญ่ที่ก าหนดขึ้นภายใต้แผนพัฒนาฯ ได้ 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล 
ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13      
(พ.ศ. 2566 – 2570) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน 
ระยะ 5 ปีและเพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโต    
ที่ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดทิศทางและ 
เป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  

2.2.1 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ควบคู่
กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพ่ือก ากับการก าหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไข
ความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการท่ีรอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ ของประชาชน
และความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม  

2.2.2 แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง            
อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับ   
สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ 
พัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ    (3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  

2.2.3 เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร               
ไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จ าเป็น ส าหรับ
การด ารงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป  

2.2.4 โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของ 
ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการ       
ใช้ ประโยชน์จากองค์ความรูทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลักดัน
ให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และ ความมั่งคั่งได้
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังค านึงถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการพัฒนา
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ประเทศที่ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

2.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.1 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  
  1) วิสัยทัศน์: คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  2) เป้าหมาย 
      1. ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
         3Rs ได้แก่การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  
         8Cs ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม     
 
                         2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 
           2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง(Access)  
           2.2 ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน     
อย่างเท่าเทียม (Equity)   
           2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็ม
ตามศักยภาพ (Quality)   
           2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา 
ที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย  (Efficiency)   
           2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
  3) ผลลัพธ์ 
      3.1 เด็กไทยมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
               3.2 สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      3.3 ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
  4) ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแนวทางพัฒนา 
      4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
   1) เป้าหมาย  
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       (1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
       (2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่
พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                (3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 
                              2) แนวทางการพัฒนา  
                (1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก ของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
       (2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
       (3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  
                        (4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค 
อุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
      4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           1) เป้าหมาย  
      (1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
      (2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี 
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
      (3) การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   2) แนวทางการพัฒนา  
       (1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
       (2)ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ              
เฉพาะด้าน  
       (3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
     4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           1) เป้าหมาย  
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      (1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะ   ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
      (2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
      (3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
      (4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
      (5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
      (6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับ
สากล  
      (7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
           2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
      (2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
      (3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
      (4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ  
      (5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
      (6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
      (7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
           1) เป้าหมาย  
      (1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ  
      (2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ส าหรับคนทุกช่วงวัย  
      (3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง           
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   2) แนวทางการพัฒนา  
       (1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
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       (2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
       (3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
     4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           1) เป้าหมาย  
      (1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิด       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
      (2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
      (3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
      (2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้    ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      (3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
            1) เป้าหมาย  
      (1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้  
      (2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  
      (3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่  
      (4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
           2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
      (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
      (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา    
      (4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
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 2.3.2 แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
  1) วิสัยทัศน์  
      บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จ าเป็น ในโลก
ยุคใหม ่ 
  2) พันธกิจ  
                         (1) ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
                         (2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  
                         (3) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
                         (4) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ของ
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
                     3) เป้ำประสงค์รวม  
                         (1)  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ       
ที่มีประสิทธิภาพ  
                         (2) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและเท่าทัน            
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  
                         (3) ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 4. ข้าราชการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
                     4) ประเด็นยุทธศำสตร์  
                         (1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
                         (2) พัฒนาก าลังคน เพื่อสร้างความ สามารถในการแข่งขันของประเทศ  
                         (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
                         (4) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
                         (5) ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                         (6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

                     5) เป้ำประสงค์รำยประเด็นยุทธศำสตร์  
                         (1) ผู้เรียนได้รับโอกาสและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จ าเป็นสอดคล้องกับ การ
เสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท  
                         (2) ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในพ้ืนที่ 
ภูมิภาค และประเทศ  

    (3) ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่  
    (4) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  



36 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

    (5) ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ               
ที่หลากหลาย  

    (6) หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (7) หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนอง    

ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
กลยุทธ์ 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริม สร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก ของ

ชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
กลยุทธ์ 1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะ การ

เรียนรู้/อาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล 
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงาน ต่างด้าว)  

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและ 
โอกาสทางการศึกษา  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับ ความ

ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นท่ี ภูมิภาค และประเทศ  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่าน

ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
กลยุทธ์ 3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
กลยุทธ์ 3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม           

จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน  
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ

ยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร 

วิจัยทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
กลยุทธ์ 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่ มีคุณภาพ       
ได้อย่างหลากหลายครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย  
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กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึง และ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิต      

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ 

และบริการประชาชน  
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และ 

เชื่อมโยงกันในทุกระดับ  
กลยุทธ์ 6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง      

ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่  
กลยุทธ์ 6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ 

เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 

เชื่อมโยง และเอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 6.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม 

รณรงค์   เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  
กลยุทธ์ 6.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน และบุคลากร 

2.3.3 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เม่ือ วันที่ 29 ธันวำคม 2565 ได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญ คือ 

1) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างานที่
บูรณาการท างานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือ
สานต่อความร่วมมือที่เข้มแข็ง และสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
  2) สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กรประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  3) ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชน โดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ร่วมกัน “พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล” (Transforming Education to Fit in the Digital Era)  
  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยค านึงถึงชาติ ศาสนา 
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา ความปลอดภัย ความมีโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา รวมทั้งมีสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ 
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  นโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 
 1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
     1.1 สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และป้องกันภัยคุกคาม    
ในชีวิตทุกรูปแบบ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น 
     1.2 ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และไซเบอร์ อย่าง
สร้างสรรค ์
     1.3 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้และ
จิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
     1.4 พัฒนาบทบาทและภารกิจด้านความปลอดภัยของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 2. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้าง
สมรรถนะที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่ให้กับผู้เรียน 
     2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาให้กับผู้เรียน โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง       
ในรูปแบบ Active Learning, STEM Education, Coding ฯลฯ และกระบวนการส่งต่อในระดับท่ีสูงขึน้ 
     2.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดผล ประเมินผลฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นแห่งอนาคต 
     2.4 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้าน 
Soft Power ให้กับผู้เรียน 
     2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนทุกช่วงชัยได้เรียนรู้ตามความสนใจผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
หลากหลาย 
     2.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss) 
     2.7 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยและบริบทของพ้ืนที่ 
     2.8 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน 
โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้น าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวางแผน 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
     2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
 3. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
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     3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม
และส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน 
     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง
รวมทั้งกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การท างาน หรือการฝึกอบรม (Not in 
Education Employment or Training : NEETs) 
     3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และการ
เรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) รวมทั้งการศึกษาทางเลือกอ่ืน ๆ 
     3.5 พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ในหน่วยงานที่จัดการศึกษาและให้มีหน่วยงาน
กลางในการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตในภาพรวม และการเชื่อมโยงทั้งระหว่างรูปแบบ ประเภท และ
ระดบัการศึกษา 
 4. กำรศึกษำเพี่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มี
การบรูณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ นอก
ระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 
     4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
ก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตก าลังคนที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
     4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ 
New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม
สมรรถนะที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency) 
     4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start Up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ 
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชิวิตรูปแบบใหม่ 
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     4.6 เพิม่บทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลังแรงงาในภาค
เกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
     4.7 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง
มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 5. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกร 
     5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการประเมินวิทยฐานะ โดยใช้ระบบประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Digital Performance Appraisal : DPA) 
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับอาชีวศึกษา 
     5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ
การด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
         5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล เพื่อน าผลไปใช้ในการ
ยกระดับการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน 
     5.5 พัฒนาขีดความสามารถของครู และบุคลกรให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
     5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการทดสอบสมรรถนะครู และบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
การท างาน 
     5.7 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้าน
การวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
     6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกลไก
หลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความ
ร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
     6.2 พัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     6.3 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจ าเป็นและ
ใช้พื้นทีเ่ป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     6.4 เสริมสร้างคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรมและปรุกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 7. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
     ด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรอง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการ
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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 แนวทำงขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นขอ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดยด าเนินการ
จัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติ 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานตการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและ
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ตามข้อ 2  
 4. สหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ หากมีความสอดคล้อง
กับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้างต้น ให้ถือเป็น
หน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการ
เกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

2.3.4 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 

1) ด้ำนควำมปลอดภัย 
    1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย อบอุ่น             

มีความสุข เอ้ือต่อการเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะ ในการป้องกัน ดูแล ด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย จากโรคภัย ภัยพิบัติ อุบัติภัย และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ สามารถ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 

    1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก ด้วยระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) พร้อมทั้งจัดท าแผนบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย และแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan: BCP) 

    1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน มีคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้ และจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการปรับตัวรับมือต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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2) ด้ำนโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้าน พร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานมีชีวิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยการ
มีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคน ให้
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
เปราะบาง เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กชายขอบ เด็กพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพ้ืนที่เกาะ ตามความ
ต้องการจ าเป็นรายบุคคล เพ่ือไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา โดยบูรณาการความร่วมมือกับบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนที่จบการตศึกษาภาคบังคับ และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
การศึกษา การท างาน หรือการฝึกอบรม (Not in Education, Employment or Training: NEETs) ให้ได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
โดยพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 

    2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับ
โอกาสเข้าถึงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ ที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพ เพ่ือให้มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต สามารถพึงตนเองได้ โดยการจัดการศึกษารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมเฉพาะกลุ่ม 

    2.5 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน โดยบุคคล ครอบครัว 
(Home School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการ 

    2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาให้ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายได้พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นพื้นฐานส าคัญในกมาประกอบอาชีพในอนาคต 

3) ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
    3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านให้เหมาะสม   

กับวัย  รวมทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และ
สร้างกลไกประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

    3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เห็นคุณค่าประวัติศาสตร์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ค่านิยมไทย รวมถึงเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รู้สิทธิ และหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย และเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์
ของประเทศไทย และน าเสนอความเป็นไทยสู่สากล 
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    3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกระดับสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ      
ที่ 21 เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล เหมาะสมตามช่วงวัย น าไปสู่การมีงานท า มีอาชีพ และส่งเสริม
ความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และตามแนวคิดพหุปัญญา
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ยืดหยุ่น ตามสภาพจริง ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning) ที่เชื่อมโยงสู่การท างานในอนาคต 

    3.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ สมรรถนะ ด้านวิชาการ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนาผู้บริหารให้มี “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง” 
ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โคช้” ที่อ านวยการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งการยกระดับ
ครูสู่วิชาชีพชั้นสูง มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4) ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยส่งเสริม

บทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ในการจัดการศึกษาและการร่วมลงทุน
เพ่ือการศึกษาเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
โรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ระบบการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษา  ที่เอื้อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป 

    4.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ พัฒนา
แพลตฟอร์ม และน าระบบข้อมูลสารสนเทศมาเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process)          
การเชื่อมโยง และแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     
พ.ศ. 2562 โดย    บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบท
ของสถานศึกษาและพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการบริการมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสภาพสังคม รองรับภาวะวิกฤติและเหตุจ าเป็นในอนาคต 

    4.3 ส่งเสริม พัฒนา แนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home based Learning) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือแก้ไข
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) เป็นรายบุคคล 

    4.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือน าผลไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

    4.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
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ที่ดี ยึดถือระบบคุณธรรม ความโปร่งใส และความเสมอภาคระหว่างบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาเป็นส าคัญ 

    4.6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ ให้กับหน่วยงานทุกระดับ 

จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 

        เร่งปลูปฝังทัศนคติ พฤติกรรม องค์ความรู้ และทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และ
ปลอดภัยรวมทั้งรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
  เร่งรัดการด าเนินงานเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) โดย
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานอย่างทันท่วงที 
  ค้นหา ติดตาม ป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือ เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเปราะบาง เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ ด้วยรูปแบบในการ
เข้าถึง   การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การท างาน 
หรือการฝึกอบรม (Not in Education, Employment or Training: NEETs) ให้ได้รับการโอกาสในการศึกษา
ต่ออย่างมีคุณภาพ หรือฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 
  พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ ควบคู่กับการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร รวมทั้งปรับปรุง
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าประวัติศาสตร์และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 
  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ค่านิยมไทย ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย และเป็น “ซอฟต์พาว
เวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและน าเสนอความเป็นไทยสู่สากล 
  ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดพหุปัญญา มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
  ยกระดับการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ให้สอดคล้องกับการท างานแบบรัฐบาลดิจิทัล  
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2.3.5 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                 
พ.ศ. 2566 – 2570 

วิสัยทัศน์  
 “เด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสุข และมีเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตนเอง  เต็ม
ศักยภาพ อย่างมีคุณภาพ” 

พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ  
 3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภั ย  
และจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล         
เหมาะสมกับบริบท 

เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ   มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพ      
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม         
9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์      
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
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 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน า
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่      
ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้ า 
 3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการสมวัย  
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
 3. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 5. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 6. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที ่รู ้ส ิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับ 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  
 6. สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถจัดการเรียนการสอน 
ที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 6. สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
 7. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
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2.3.6 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566 - 2570 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
ภายในปี 2570 จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึง

โอกาสทางการศึกษา มีทักษะชีวิตและทักษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 เน้นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส  และความ

เสมอภาคทางการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของ
ประชากร  

2. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา ให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัด
การศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีทักษะชีวิตและทักษะ         
การท างานในศตวรรษท่ี 21 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

5. พัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็น

ธรรม 
2. หน่วยงานทางการศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา 
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. องค์กรทางการศึกษามีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ  
6. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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แนวทำงกำรพัฒนำรำยยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่

การปฏิบัติ และสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิปัญญา

ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างส านึกรักชุมชนท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 

อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรคอุบัติใหม่     
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

6) จัดท าระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น  เด็กออก
กลางคัน อัตราการเข้าเรียน การจบการศึกษาและการเรียนต่อของประชากรวัยเรียนในแต่ละช่วงชั้น 

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย  

8) ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและ
หลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ฯ สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิต
ของผู้เข้ารับบริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 แนวทางการพัฒนา 
1)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   (1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็มศึกษา ทวิภาคี) 

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   (2)  พัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพ่ือสร้างทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ และ

ประกอบอาชีพในสาขาที่ตนถนัดและสนใจ 
   (3) เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะผู้เรียน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร การท างาน

ร่วมกัน และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
2) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
3) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างพหุปัญญาในรูปแบบที่หลากหลาย  
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4) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21       
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
2) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะ ให้มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของจังหวัดขอนแก่น  
4) พัฒนากลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
แนวทางการพัฒนา 
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 
2) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษา ทุก

ระดับ 
3) สร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ แหล่งฝึกงาน เชื่อมโยงสู่ตลาดแรงงาน 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัวใน

การสร้างแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลาดหลายเหมาะสม 
5) ส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
กำรวิเครำะห์ศักยภำพของ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ขอนแก่น เขต 1 
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ส่วนที่ 3 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
 จากข้อมูลกรอบแนวคิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รวมทั้งข้อมูลบริบทและ
สถานการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา น ามาจัดท าเป็นผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เป็นการก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน และโอกาส 
อุปสรรค จากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 
1. มีที่ตั้งของหน่วยงานที่มีการคมนาคมสะดวก             
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
2. มีแผนกลยุทธ์ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงานและยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
3. มีโครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่ก าหนดบทบาท หน้าที่ และมอบหมายงานบุคลากร
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
4. มีการก าหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา 
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางการจัดการศึกษาจาก
ทุกภาคส่วน มีองค์คณะบุคคลที่ร่วมก าหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
7. มีระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 
8. มีการก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ 
9. โครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งมีบุคลากรปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. มีการปรับโครงสร้าง โดยลดอัตราก าลัง ท าให้บุคลากร
ไม่เพียงพอ 
2. โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนมากถึง 93 โรงเรียน จาก
ทั้งหมด 152 โรง คิดเป็น 61.18 % ท าให้ขาดแคลนครู 
และเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ  
3. ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) บางรายวิชายังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
4. ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
คิดไตร่ตรอง และขาดวิจารณญาณ 
5. โรงเรียนสว่นใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ท าให้
งบประมาณท่ีได้รับไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. เขตพ้ืนที่การศึกษามี อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เก่า และ
ช ารุดเป็นจ านวนมาก เกิดการสิ้นเปลือง และไม่คุ้มค่า 
7. ขาดการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่
ประหยัดพลังงาน เช่น น้ า ไฟ มีปริมาณการใช้เพ่ิมสูงขึ้น
ทุกปี 
8. บุคลากรขาดสมรรถนะด้านร่างกาย ด้านการดูแล
ร่างกาย รักษาสุขภาพ และการออกก าลังกาย     
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จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 
10. มีการมอบหมายงานในหน้าที่การปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
11. มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
เข้มแข็งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
12. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการด าเนินงานใน
ทุก ๆ ด้าน เช่น ระบบบริหารจัดการทั้งในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
13. มีระบบบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ
การศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป 
และด้านบริหารงานงบประมาณ ที่เข้มแข็งสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันท างานเป็น
ทีม มีเครือข่ายประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาตนเองเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
15. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ร่วมกันก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
1. มีการคมนาคมสะดวกต่อผู้เข้ามารับบริการ มี
บรรยากาศที่ร่มรื่น สะดวก สบาย มีสภาพแวดล้อม     
ที่น่าอยู่ 
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ให้การสนับสนุนทั้ง
ด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ อ่ืน ๆ 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความส าคัญในการร่วมมือ ร่วม
แรง ร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ 
4. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตาม
วิสัยทัศน์ “จังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งการศึกษา 
ประชากรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
5. จังหวัดขอนแก่น นับว่าเป็นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขยายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรม มีการคมนาคมสะดวก   

1. มีโรงเรียนเอกชนเป็นจ านวนมาก ท าให้โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีจ านวนนักเรียนลดลง ท า
ให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมสูงขึ้น 
2. ปัญหาครอบครัว ส่งผลกระทบต่อการเรียน 
3. ผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจใสดู่แลอย่างใกล้ชิด 
4. นโยบายของรัฐบาลมีการปรบัเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง
ของคณะรัฐมนตรี ไม่มีความต่อเนื่อง 
5. นโยบายโรงเรียนขนาดเล็กไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร
เนื่องจากมีปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้จากภายนอก 
6. มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตใกล้แหล่งชุมชน ท าให้เกิด
มลพิษในบริเวณใกล้เคียง 
7. ค่าครองชีพค่อนข้างสูง เปน็สังคมแห่งความฟุ้งเฟื้อ 
ฟุ่มเฟือย 
8. สภาพความเปน็อยู่ของสังคม มีความหลากหลาย มีแหล่ง
ทุรกันดาร ภัยพิบัติ ความแห้งแล้ง รายได้ของประชากรไม่
เสมอภาค มีความเหลื่อมล้ าสูง 
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โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
ทั้งทางบก ทางอากาศ และเชื่อมต่อกับหลายจังหวัด 
โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ - ติดกับจังหวัดอุดรธานี เลย และ 
              หนองบัวล าภ ู
ทิศใต้ - ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์  
ทิศตะวันออก - ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และ 
                   มหาสารคาม  
ทิศตะวันตก - ติดกับจังหวัดชัยภูมิ  และเพชรบูรณ์ 
6. จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย          
มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อีกทั้งยังมี
โรงพยาบาลที่ทันสมัยทั้งของรัฐบาล และของเอกชน   
ที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพสูง 
7. มีการเจริญเติบโตทางด้านเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม เอ้ือต่อการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริม
อาชีพและรายได้ 
8. มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา 
และด้านอาชีพ 
9. จังหวัดขอนแก่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
จ านวน  225 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จ านวน  1 แห่ง  เทศบาล จ านวน 75 แห่ง 
(เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 6 
แห่ง และเทศบาลต าบล จ านวน 68 แห่ง) และ
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1 49 แห่ง ที่
สามารถให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านการศึกษาได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
10. มีหน่วยภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ 
หลายแห่งให้ความร่วมมือ สนับสนุนสถานศึกษาและ 
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
11. มีสถานกงสุลใหญ่ของประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาชนจีน ที่สนับสนุนด้านการศึกษา (ภาษาจีน)  
โดยความร่วมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน  
ในสังกัด 

9. ปัญหาครอบครัว ท าให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน 
10. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ท่ี
ใช้อาจจะไม่ทันสมัย 
11. ในพื้นที่ท่ีเทคโนโลยีเข้าไม่ถึงอาจจะเกิดปัญหาใน
ด้านการติดต่อสื่อสาร และรวมถึงผลกระทบกับการ
จัดการเรียนการสอน 



 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพ 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรชั้นน าที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้          
ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

วัฒนธรรมองค์กร ACTIVES “วัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ผูกพัน กระตือรือร้น ร่วมมือ สร้ำงสรรค์  พัฒนำ
งำน รวดเร็ว แม่นย ำ เปี่ยมคุณธรรมจริยธรรม”  
  A = Alliance     ผูกพัน 
  C = Collaboration  กำรท ำงำนร่วมกัน 
  T = Trust   เชื่อถือไว้วำงใจ 
   I = Innovation   พัฒนำงำนด้วยวิธีกำรใหม่ ๆ 
  V = Value   เพ่ิมคุณค่ำให้กับตนเองและสังคม 
  E = Ethic   จริยธรรม คุณธรรม 
  S = Speed   ท ำงำนด้วยควำมรวดเร็วและแม่นย ำ 
 ค่านิยมร่วม คือหลักกำรและพฤติกรรมชี น ำที่สื่อถึงควำมคำดหวังที่เป็นเป้ำหมำยสูงสุดของส ำนักงำน
เขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี  “SOCOME” 

S = Service Mind   หมายถึง   จิตบริการ 
           O = Organize   หมายถึง  พัฒนางานเป็นระบบ 
           C = Collaboration  หมายถึง  ทุกองคาพยพมีส่วนร่วม 
  O = Openly   หมายถึง  เน้นกระบวนการตรวจสอบ 
  M = Mastery/Expertise  หมายถึง  รอบรู้วิชาชีพ 
  E = Excellence   หมายถึง  ภารกิจสู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึง

ประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาค ด้านโอกาสและคุณภาพ 
4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
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5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และ
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใช้การ
วิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ 

เป้ำประสงค์ 
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์และ

สมรรถนะ   ที่ส าคัญตามหลักสูตร 
3. นักเรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
4. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และเทคโนโลยี

ดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
6. มีระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใช้การวิจัย

และนวัตกรรมเป็นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
           7. มีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
จาก ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับ วิถี
ชีวิตใหม่ 
กลยุทธ์ 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ 
ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่      
โรคอุบัติซ้ า 
 3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัย      
ของผู้เรียน 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๓/๒๕๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566    

 1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและระบบการนิเทศ โดยใช้การวิจัย
และนวัตกรรมเป็นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สนองต่อ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชการที่ 10 ใน 4 ด้าน 
           2) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
          3) ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           4) โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร  
                 5) การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
           6) นักเรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
           7) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
           8) มีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
           9) วางแผนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) ของผู้เรียน  
และนโยบำย 4 ด้ำน ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 
          1) ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหา ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
ให้รู้ เท่าทันภัยทางด้านเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
          2) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก ภายในอาคารเรียน ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดี   มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ และมีความปลอดภัย 
          3) ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภคหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด เพียงพอ อยู่ในสภาพดี 
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 

 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ 

และทักษะเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ และทุกประเภท 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมิน 
ความเสี่ยง และมีแผน/มาตรการ กิจกรรม 

ร้อยละ 70 80 90 95 100 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

2566 2567 2568 2569 2570 
ในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) 
หรือทักษะในการรับมือด้านความปลอดภัย 
(Safety Action)  ทุ กรู ปแบบ และมี การ
ด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 

  
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1 สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ

ด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 
2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา     

ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการ
ร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง รวมถึงการ
ใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การ
ซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และส่งเสริมการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่าง
ทันท่วงที  

3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการ สนับสนุนหรือ
ประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการสนับสนุนบุคลากร
ด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, สาธารณสุขจังหวัด และหนว่ยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้นเพ่ือเสริมสร้างความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 

5 จัดกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือการซักซ้อม ในการรับมือกับภัยพิบัติและ     
ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ (Safety Action) ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และมีแผน/มาตรการในการรับมือกับโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย 
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นโยบำยที่ 2 ด้ำนโอกำส 
         1) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
         2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาทุกคน และเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกันจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ สามารถศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  
         3) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ  
         4) ส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์  
เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบงัคับ 
 2. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ      
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

 ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน  

เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของสถานศึกษามีการน า
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการรับและ
ให้บริการการศึกษา รวมถึงการส่งต่อ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน  

ร้อยละ 70 70 80 80 80 
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แนวทำงกำรพัฒนำ 
ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1 ส่งเสริม สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหนว่ยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และระดม
ทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน    
ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 ดูแล ส่งเสริมกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของผู้เรียน 
4 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
5 สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน ในการ

เข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงสถำนศึกษำที่มีคุณภำพทุกพื้นที่ 

7 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้สามารถเพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
         1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และ
สติปัญญา มีวินัย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร  
         3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนชั้น ป.1-3 อ่าน เขียน ค าพ้ืนฐานได้ตามระดับชั้น 
         4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ได้เหมาะสมกับระดับชั้น  
         5) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง มีทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล  มีทักษะด้านการคิดเชิงนวัตกรรม มีความเป็นนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน การศึกษาต่อ
เพ่ือการมีงานท า 
        6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลการทดสอบสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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        7) ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) โดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือ 
        8) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยใช้
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานมีความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 

 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัด มีพัฒนาการสมวัย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที ่รู ้ส ิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ  
   3. ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่นตอบสนองต่อ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  
 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปี 2570 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 

และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม 
พหุปัญญาของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง/
ส ารวจแวว/วัดความสามารถความถนัดของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 30 30 40 40 50 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปี 2570 

2566 2567 2568 2569 2570 
4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) และมีการวัดและประเมินผล  เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม    
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

ร้อยละ 50 50 55 55 60 

5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการ
สมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

  
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 คุณภำพผู้เรียน 

1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
2 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้   

และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระบรม   
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

3 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง /ส ารวจแวว /วัด
ความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญาของ
ผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม ค านึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

4 จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล 
วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 

6 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & Learning  
7 ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้ระหว่างเรียน  
8 ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

9 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) 
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  

10 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

11 พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช่น 
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรม
แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

 หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
12 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐาน     

มโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency Building , Creative Education   
13 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
14 พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้บริการแก่สถานศึกษาในสังกัด

ในรูปแบบออนไลน์ 
15 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

ผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
16 บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท าตามความต้องการและ

ความถนัดของผู้เรียน 
17 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา 

 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ                          
        1) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
       2) ส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เครือข่าย  
       3) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง           
มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยรูปแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
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กลยุทธ์  

เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้  ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีระบบการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอัตราก าลังและ
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
 5. โรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 

 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สถานศึกษา ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน/
หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลภายนอก ในการบรหิาร
จัดการ และการให้บริการการศึกษา 

ร้อยละ 80 80 80 95 100 

2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษามีการพัฒนาบริหารจัดการ และ
การให้บริการการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ร้อยละ 80 80 90 95 100 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับดีเลิศขึ้นไป  

ร้อยละ 76 77 78 79 80 

4 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพท่ีมีการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน  
(ปพ. Online/ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา/ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
(นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์))/ด้านบุคลากร) และการให้บริการอ่ืน ๆ 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
2 สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับสถานศึกษาให้เป็น

ระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงบประมำณ ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 

3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
4 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม  
ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 

5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด
โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยี 
เข้ามาสนับสนุน 

6 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก) 
7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ 

 สถำนศึกษำในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ที่เหมำะสมกับบริบท 
8 บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ในการจัดการศึกษา 
 สถำนศึกษำอ่ืน ๆ 

9 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพ
ประถมศึกษา โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) สถานศึกษาตามโครงการ
พระราชด าริ 

 



 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 









 
ที่ปรึกษำ 

1. นายอารยันต์  แสงนิกุล                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                 
2. นายบุญเย็น  โหวส่งคราม           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1               
3. นางประภาภรณ์  ภูขาว                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1     
4. นางสาวกมลวรรณ  ทิพยเนตร        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

 

คณะท ำงำน 

1. นายอารยันต์  แสงนิกุล      ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวกมลวรรณ  ทิพยเนตร    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นางสุมัทนา  แก้วจินดา            ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                              คณะท างานและเลขานุการ 
4. นางณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ        คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสารภี   ประจันตะเสน        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ         คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางจรวยพร  หาดสมบัติ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ               คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ                       
7. นางณัฐยา  สหีะวงษ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญกร             คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวเกษแก้ว  ค ามา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 

   




