


คํานํา 
 

 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4  ไดดําเนินการปรับปรุงทบทวน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ป  (พ.ศ. 2562-2565)  ใหเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.  2561-2580  กลยุทธ  

จุดเนนของ สพฐ.   เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียน  เพื่อการขับเคล่ือนหลักสูตร  การจัดการเรียนรู  การวัดและ

ประเมินผล และเปาหมายตามยุทธศาสตรและตัวบงช้ีท่ีกําหนด   

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565)  ซึ่งมีสาระสําคัญประกอบดวย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  

เปาประสงค  กลยุทธ  จุดเนนการพัฒนา  เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ  เพือ่ใหหนวยงานสังกัดทุกระดับ

ใชเปนกรอบในการบริหาร  และจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยจะเปน

ประโยชนตอหนวยงานและผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของในการผนึกกําลัง  เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีความเขมแข็ง  

อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป 
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สวนที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร 

   

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4  เปนหนวยงานทาง

การศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562  และท่ี

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบงสวนราชการ

ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 

  ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4  ต้ังอยูท่ี เลขท่ี 86 

หมูท่ี 5   ถนนมิตรภาพ    ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน    รหัสไปรษณีย 40310    

โทรศัพท   0-4344-1827    โทรสาร  0-4344-1913 และ เว็บไซต  http://www.kkn4.obec.go.th   มี

อาณาเขตติดตอกับอําเภอและจังหวัดใกลเคียง  ดังนี ้

  ทิศเหนือ  อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

  ทิศใต   อําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 

  ทิศตะวันออก  อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธ 

  ทิศตะวันตก  อําเภออําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

 

การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

พ.ศ. 2560  กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ดังตอไปนี้[ 

                 (1) กลุมอํานวยการ 

                 (2) กลุมนโยบายและแผน 

                 (3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

                 (4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

                 (5) กลุมบริหารงานบุคคล 

                 (6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                 (7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

                 (8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

                 (9) หนวยตรวจสอบภายใน 
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อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาท่ี 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 

2560  ดังตอไปนี้ 

                 (1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให

สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความ

ตองการของทองถ่ิน 

                 (2) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต

พื้นท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

                 (3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

                 (4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                 (5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

                 (6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                 (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

อื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 

                 (9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

               (10) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน

ดานการศึกษา 

               (11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

               (12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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โครงสรางการบริหาร 
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กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 

-  กิจการนักเรียน 

-  กิจการพิเศษ 

-  สงเสริมคุณภาพการจัด    

   การศึกษา 

ฯลฯ 

 

 

 
กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย 

-การเงิน 

-บัญช ี

-พัสดุและสินทรัพย 

ฯลฯ 

 

กลุมสงเสริมการศกึษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนการสอน 

- กํากับ ดูแล ตรวจสอบ 

ควบคุม  

-ตรวจสอบ กล่ันกรอง 

หนังสือราชการในศูนย 

-งานระบบคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีการส่ือสาร 

-งานขอมูลสารสนเทศ 

 

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล 

-  งานวางแผน

อัตรากําลัง 

-งานบําเหน็จความชอบ 

-งานสรรหาและบรรจุ  

 แตงต้ัง 

-  วินัยและนิติกร 

 

ฯลฯ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

-  บริหารงานทั่วไป 

-  ประชาสัมพันธ 

-  ประสานงาน 

-  สวัสดิการ กองทุน 

ฯลฯ 

กลุมนโยบายและแผน 

-  แผนพัฒนา-ปฏิบัติการ 

-  จัดต้ังและจัดสรร งปม. 

-  ติดตาม  ประเมินผล 

   และรายงาน 

ฯลฯ 

 

 

กลุมนิเทศติดตาม 

และประเมินผล 

-  พัฒนาหลักสูตรและ     

   กระบวนการเรียนรู 

-  วัดและประเมินผล 

    การศึกษา 

-  สื่อ  นวัตกรรม   

    เทคโนโลยี 

-  นิเทศ  ติดตาม   

    ประเมินระบบบริหาร 

-  ประกันคุณภาพภายใน 

-  งานเลขานุการ ก.ก.  

    ติดตาม ฯ 

 

 

สถานศึกษา 

กศจ.ขอนแกน 

หนวยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

-  งานฝกอบรม 

- งานยกยองเชิดชูเกียรติ 

- งานพัฒนามาตรฐาน  

  วิชาชีพ 

ฯลฯ 
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บุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4 
 

ท่ี รายการ จํานวนคน 

1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 

2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 3 

3 กลุมอํานวยการ 2 

4 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 5 

5 กลุมนโยบายและแผน 7 

6 กลุมบริหารงานบุคคล 10 

7 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 5 

8 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 15 

9 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 

10 หนวยตรวจสอบภายใน 1 

11 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 

12 นักการภารโรง/พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา 3 

รวมท้ังสิ้น 56 

 

 

ขอมูลพื้นฐาน 

1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จํานวน 45 โรงเรียน 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก 122 โรงเรียน  : นักเรียนตํ่ากวา 120 คน 

3. โรงเรียนดีประจําตําบล  31 โรงเรียน 

4. โรงเรียนในฝน  9 โรงเรียน 

5. โรงเรียนประชารัฐ 13 โรงเรียน 

6. ศูนยเครือขายเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 14 ศูนย 

7. โรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 8 โรงเรียน 
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ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

    จํานวนนักเรียน  ปการศึกษา  2558 - 2561 

      จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4 

      ปการศึกษา  2558 – 2561    จําแนกตามระดับ 

ระดบั ปการศกึษา 

2558 2559 2560 2561 

ระดบักอนประถมศกึษา     

      ช้ันอนุบาลปท่ี 1 1,952 2,197 373 371 

      ช้ันอนุบาลปท่ี 2 2,189 2,088 2,220 1,927 

      ช้ันอนุบาลปท่ี 3   2,292 2,238 

รวมกอนประถมศกึษา 4,141 4,285 4,885 4,536 

ระดบัประถมศึกษา     

      ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 2,282 2,413 2,247 2,444 

      ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 2,344 2,275 2,409 2,251 

      ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 2,452 2,351 2,296 2,422 

      ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 2,525 2,476 2,371 2,297 

      ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 2,664 2,536 2,492 2,390 

      ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 2,581 2,664 2,539 2,502 

รวมระดบัประถมศกึษา 14,848 14,715 14,354 14,306 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน     

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 719 764 723 730 

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 804 717 731 732 

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 817 758 667 686 

รวมระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 2,340 2,239 2,121 2,148 

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย     

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 44 30 21 

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 - - 36 25 

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    34 

รวมระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  44 66 80 

รวมทั้งสิ้น 21,329 21,283 21,426  
                                                    ที่มา  :  ขอมูล  10  มถิุนายน  2558 – 2561    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           จํานวนขาราชการครู / ครูอัตราจาง  จําแนกตามสายงาน  

 

กลุม จํานวน หมายเหตุ 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน 147  

2. รองผูอํานวยการโรงเรียน 8  

3. ครูสายผูสอน 1,344  

4. พนักงานราชการ 129  

รวม 1,628  
 

        จํานวนขาราชการครูจําแนกตามวิทยฐานะ 
 

กลุม 
ระดับตําแหนง/จํานวน รวม 

(คน) ครูผูชวย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 

1.ผูบริหารสถานศึกษา - - 5 114 27 1 147 

2.รองผูอํานวยการ - - 2 6 - - 8 

3.ครูสายผูสอน 110 135 103 819 177 - 1,344 

รวม 110 135 110 939 204 1 1,499 
 

 

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา) จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ปริญญาเอก 7 5 2 

ปริญญาโท 353 174 179 

ปริญญาตร ี 1,377 491 886 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 1 1 - 

รวม 1,499 671 828 
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ดานคุณภาพนักเรียน 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT)   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

กลุมสาระ รอยละ ผลตาง 

ป 2559 ป 2560 

ความสามารถดานภาษา 49.91 52.38 2.47 

ความสามารถดานการคิดคํานวณ 35.56 38.47 2.91 

ความสามารถดานเหตุผล 52.09 45.55 -6.54 

รวม 45.86 45.47 -0.39 
  

การจัดการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา  2559 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 

2560 พบวา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประกนัคุณภาพผูเรียน (NT) รวม

ความสามารถ 3 ดาน เฉล่ียลดลงรอยละ -0.39  ซึ่งมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้  ความสามารถ  ดาน

ภาษาเพิ่มข้ึน    รอยละ 2.47  ความสามารถดานการคิดคํานวณ เพิ่มข้ึนรอยละ 2.91  และความสามารถ

ดวยเหตุผล ลดลงรอยละ -6.54    

 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ัน  ป.6  คะแนนทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
 

กลุมสาระ ปการศึกษา  

2558 2559 2560 +เพิ่ม  -ลด 

(2559-2560) 

ภาษาไทย 46.16 49.71 43.02 -6.69 

คณิตศาสตร 37.71 35.73 33.07 -2.66 

วิทยาศาสตร 39.66 38.36 36.50 -1.86 

สังคมศึกษา 44.66 42.77 - - 

ภาษาอังกฤษ 32.74 27.74 30.29 +2.55 

เฉลี่ยรอยละ 40.19 38.86 35.72 -2.17 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผูเรียน (O - NET) ในระดับ                     

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา  2560 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2559  พบวา ผลการทดสอบ

จําแนก 

รายกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มข้ึน  1 กลุมสาระ คือกลุมสาระภาษาตางประเทศ สวน กลุมสาระภาษาไทย  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระวิทยาศาสตร ลดลงรอยละ 6.69 ,2.66 และ 1.86  

ตามลําดับ  และในภาพรวมผลการทดสอบทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉล่ียลดลงรอยละ 2.17 
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2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ัน  ป.6 คะแนนทดสอบระดับชาติ(O-NET) เม่ือเปรียบเทียบกับ 

   คาเฉลี่ยประเทศ 
 

กลุมสาระ ปการศึกษา 2560 คาเฉลี่ยประเทศ เพิ่ม/ ลด 

ภาษาไทย 43.02 45.29 -2.27 

คณิตศาสตร 33.07 35.55 -2.48 

วิทยาศาสตร 36.50 38.13 -1.68 

ภาษาอังกฤษ 30.29 32.73 -2.44 

รอยละเฉลี่ย  35.72 37.93 2.22 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผูเรียน (O - NET) ในระดับ                     

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา  2560   เปรียบเทียบกับคาเฉล่ียประเทศในภาพรวมพบวา ตํ่ากวา

คาเฉล่ียประเทศทุกกลุมสาระ  และในภาพรวมตํ่ากวาคาเฉล่ียประเทศ รอยละ 2.22 

 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ช้ัน ม.3   คะแนนทดสอบระดับชาติ(O-NET) 

 

กลุมสาระ ปการศึกษา  

2558 2559 2560 +เพิ่ม –ลด 
(2560-2559) 

ภาษาไทย 42.10 40.99 48.77 +7.78 

สังคมศึกษา 44.89 43.74 - - 

ภาษาอังกฤษ 30.51 26.75 30.14 -3.39 

คณิตศาสตร 31.21 23.20 26.55 +3.35 

วิทยาศาสตร 36.73 32.38 32.47 +0.09 

เฉลี่ย  51.54 33.41 34.48 3.65 

            

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผูเรียน (O - NET) ในระดับ                    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560  เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2559  พบวา โดยภาพรวมผลการ

ทดสอบทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึนรอยละ 3.65  แตเมื่อพิจารณารายกลุมสาระพบวา กลุมสาระท่ีมีคะแนน

เพิ่มข้ึนไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เพิ่มข้ึนรอยละ 7.78  กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

ลดลงรอยละ 3.39  สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   เพิ่มข้ึนรอยละ 3.35  กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร คะแนนเพิ่มข้ึนรอยละ 0.09  ตามลําดับ  
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ัน  ป.6 คะแนนทดสอบระดับชาติ(O-NET) เม่ือเปรียบเทียบกับ 

   คาเฉลี่ยประเทศ 
 

กลุมสาระ ปการศึกษา 2560 คาเฉลี่ย

ประเทศ 

เพิ่ม/ ลด 

ภาษาไทย 48.77 42.81 -5.96 

ภาษาอังกฤษ 30.14 26.26 -3.88 

คณิตศาสตร 26.55 21.10 -5.45 

วิทยาศาสตร 32.47 29.29 -3.18 

รอยละเฉลี่ย  34.48 29.87 -4.62 

 
  

ดานขยายโอกาสทางการศึกษา 

1)  ประชากรวัยเรียนตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1                 

ในปการศึกษา  2560  รอยละ 100 

2)  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2560              

รอยละ 100 

3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   เขาเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รอยละ 96.94  
 

 

ดานคุณภาพโรงเรียน 

1)  โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายในรอยละ 100 

2) โรงเรียนไดรับการรับรองใหเปนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 100 

3) โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมความสํานึกในความเปนชาติไทย            

รอยละ100 
 

ดานคุณภาพครู 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 

1)  สงผลใหจัดการเรียนการสอนดีข้ึน  รอยละ  85  เหมือนเดิม  รอยละ 10  และลดลง 

รอยละ  5    

2)  สงผลตอความพึงพอใจของครู  โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  รอยละ  80  ระดับปาน

กลางรอยละ  20 

3)  สงผลตอการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด  โดยสงผลในระดับมาก  รอยละ  75  

สงผลในระดับปานกลางรอยละ 20   และสงผลในระดับนอย  รอยละ  5 
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อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4                 

ปการศึกษา  2559  มีแนวโนมผลการพัฒนาการศึกษาลดลง   ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา                   

มีปญหาและอุปสรรค   ดังนี ้

1)  โรงเรียนในสังกัด มี  175  แหง  เปนโรงเรียนขนาดเล็ก  120  แหง  คิดเปนรอยละ  

71.42 ของโรงเรียนท้ังหมด  โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนหลาย

ประการ  เชน  งบประมาณไมเพียงพอ  ครูไมครบช้ัน  ครูยังขาดนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม

กับโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมบรรลุเปาหมาย 

2)  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีจํานวน 45 แหง   ขาดแคลนครูในวิชาเอก/สาขาท่ี 

จําเปนโดยเฉพาะกลุมสาระหลัก  เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  เปนตน 

3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โดยรวมยังไมเปนท่ีนาพอใจและยังไมบรรลุเปาหมาย  

4) โรงเรียนบางสวนยงัขาดแคลนอาคารเรียน  อาคารประกอบการ  เนื่องจากเกาและชํารุด 

ทรุดโทรมกอสรางมานาน  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1)  ควรมีการวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพเพื่อยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน  และขยายผลสูโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดใหท่ัวถึง 

2)  ควรมีนโยบายดานการสงเสริม  สนับสนุน  สรางนวัตกรรม  จัดทําการวิจัย 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยเฉพาะควรทําการวิจัยเพื่อเรง

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ัน ป.3  อานออกเขียนไดทุกคน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ใหมีผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู ผลการประเมินสถานศึกษาไดมาตรฐาน 

3) ควรมีการจัดอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนแบบอยางดาน 

คุณธรรม  จริยธรรม  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา  และบูรณาการสูการจัด

กระบวนการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง 

4) ควรมีมาตรการจูงใจในการสงเสริม  สนับสนุนผูบริหาร  ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 



 
 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต 4 

11 

ระดับสถานศึกษา 

1)  ผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร  และแผน 

ปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพ  สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

2)  ครูผูสอนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูสูการเปนครูมืออาชีพ  เปนครู 

สอนดีใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู  และเปนแบบอยางท่ีดีของครูดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมใหแกเด็ก  

เยาวชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 
 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต 4 

12 

สวนที่ 2 

นโยบายและยุทธศาสตร 
 

 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20  (พ.ศ. 2561-

2580)  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศระยะ 20 ป  โดยกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและ

ยุทธศาสตร  ดังนี ้

วิสัยทัศน 

  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 

เปาหมาย 

 1. ความม่ันคง 

 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ  ท้ังระดับประเทศ  สังคม ชุมชน  ครัวเรือน  และปจเจกบุคคล  และมีความมั่นคงใน

ทุกมิติท้ังมิติเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  และการเมือง 

 1.2  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริยท่ี

เขมแข็ง  เปนศูนยกลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ระบบการเมืองมีความมั่นคง เปนกลไกท่ี

นําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.3 สังคมความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ

เขมแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุน 

 1.4  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีท่ีอยู

อาศัย  และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

 2.  ความม่ังค่ัง 

 2.1  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายได

สูง ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง  ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน

มากข้ึน 

 2.2  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง  สามารถสรางรายไดท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ  สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค  ท้ังการ

คมนาคมขนสง  การผลิต  การคาการลงทุนและการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค  

ท้ังการคมนาคมขนสง  การผลิต  การคางการลงทุนและการทําธุรกิจ  มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค

และระดับโลก  เกิดสายสัมพนัธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
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 2.3  ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง  ไดแก  ทุนมนุษย ทุน

ทางปญญา  ทุนทางการเงิน  ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจัก  ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 

 3.  ความยั่งยืน 

 3.1  การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ  รายได  และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่อง  ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไมสรางมลภาวะ

ตอส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถในการรอบรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

 3.2  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  และสอดคลองกับกฎระเบียบของ

ประชาคมโลก  ซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน  ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมี

คุณภาพดีข้ึน  คนมีความรับผิดชอบตอสังคม  มีความเอื้ออาทร  เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

 3.3  ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท 

 2.  เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึง เทาเทียม เปนธรรม 

 3.  เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ 

 4.  เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการดวยนวัตกรรม 

กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร  ซ่ึงเก่ียวของกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  6  ยุทธศาสตร   ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การสรางความม่ันคง 

 ยุทธศาสตรท่ี 1.3  การรักษาความมั่นคงภายใน  และความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

ยุทธศาสตรท่ี 2   การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2.5  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการขนสง  ดานพลังงาน  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3.1  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตรท่ี 3.3  การปลูกฝงระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีพึงประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 4   ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี 4.1  การสรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5   ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5.1  การจัดระบบอนุรักษ  ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 6   ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6.1  การปรับปรุงโครงสราง  บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ี

เหมาะสม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6.4  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

 

จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) 

 ดวยราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันศุกรท่ี 16 ธันวาคม 2559  สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา 

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงต้ังใหนายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป  เปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและหมอมหลวงปนัดดา  ดิศกลุ  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งในวนัท่ี 20  ธันวาคม  2559  นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการท้ังสองทาน  พลเอก 

สุรเชษฐ  ชัยวงศ  และหมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ไดมอบนโยบายและจุดเนนเชิงนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีสาระสําคัญ 

 

1 นอมนําแนวพระราชดําริ  สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา  

ของพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร  มาขับเคล่ือนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม  เพราะพระราชปณิธานของ

พระองคทานถือเปนพรอันสูงสุด  และมอบเปนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานใน

สังกัด ดังนี้ 

 1)  พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร  มีใจความสําคัญวา (1)  “การศึกษาตองมุงสรางพืน้ฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมให

นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตอง  (2)  “การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเขมแข็ง อาทิ 

การสรางบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education) 

 2)  สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราทานในวโรกาสตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

   

(1) นักเรียน 

  “ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ  เชน  คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนท่ีเรียนลาหลังมิใช

สอนใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete)  กับเพื่อ  เพื่อใหคนเกงไดลําดับดีๆ เชน สอบไดท่ีหนึ่งของช้ันแต

ตองใหเด็กแขงขันกับตนเอง “ (11 มิ.ย. 2555) 
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  “ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก  แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียน  

ช้ันตน  ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี  เด็กโตก็ตองทําเชนกัน”  (6 มิ.ย. 2555)   

  (2)  ครู 

  “เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน  ปญหาหนึ่ง  คือ  การขาดครูเพราะจํานวน

ไมพอ  และครุยายบอย  ดังนั้น  กอนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาตองพัฒนาครูกอนใหพรอมท่ีจะสอนเด็กให

ไดผลตามท่ีตองการ  จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู  ตองต้ังฐานในสังคมของครูใหเหมาะสม  และ

ปลูกจิตสํานึกโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการคือ  การใหทุนและอบรม  กลาวคือ  ตองมี

ความรูทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน  ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ  มีความเปนครู

ท่ีแทจริง  คือมีความรักความเมตตาตอเด็ก  ควรเปนครูทองท่ีเพื่อจะไดมีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเกิดของตนไมคิดยายไปยายมา”  (11 มิ.ย. 2555) 

  “ตองปรับปรุงครู  ครูจะอายุ 40-50 ป  ก็ตองเรียนใหม  ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง”  (6  

มิ.ย.  2555) 

 

  “ปญหาปจจุบันคือ  ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ  เขียนตําราสงผูบริหารเพื่อใหได

ตําแหนงและเงินเดือนสูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปท่ีใหม  สวนครูท่ีมุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบ

แทนระบบไมยุติธรรม  เราตองเปล่ียนระเบียบตรงจุดนี้  การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ  

หากคนใดสอนดี ซึ่งสวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ  ตอง reward”  (5 ก.ค. 2555) 

  “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน  หากนักเรียนตองการรู

ท้ังหมดวิชา  ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น  จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม 

“  (5 ก.ค. 2555) 

จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

  1)  ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2560-2579)  

  2)  ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ัน 

  3)  กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีคุณลักษณะ MM=Modernized MOE มีการดําเนินการ

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 

  4)  ดําเนินการเรงดวนตามขอส่ังการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปน

รูปธรรม 

 7.4  จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ

กระทรวงศึกษาธิการ   โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ 6ดานเปนหลักในการดําเนินการเปนรูปธรรม ดังนี ้

 1) ดานความม่ันคง 

  แนวทางหลัก  :  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
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   เนนการเรียนการสอน  เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนชวยเพื่อนโดยใช

รูปแบบ Active Learning 

 2) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 

 แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

 2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูดานภาษา 

   2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

  2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรมโดย Boot 

Camp  ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ระยะส้ัน Application และส่ือตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

  2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษโดยป 2560 จะ

ดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 3)  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

  แนวทางหลัก 

  3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

        3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

   1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็กระดับช้ัน

อนุบาล 1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4-5 ป) 

   2) หนวยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก  

(เด็กอายุ 3 ป) 

  3.1.2) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

   1) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในเด็ก เยาวชน และ

ตอยอดการสรางความดี ซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ท้ังในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพทุธ

และโครงการยุวทูตความดี 

   2) รณรงคใหเด็ก  “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย” 

3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 

   1) หลักสูตรมีความหยืดหยุน ชุมชนทองถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได 

   2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชาภูมิศาสตร 

ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน

ชวยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

   3) เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุง

หองสมุด 
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   4) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในหองเรียน

ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะรองรับ

ผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

  3.1.4) การวัดและประเมินผล 

   1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผลคะแนน

สูงข้ึน 

   2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรใหสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ 

   3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป

คณะทํางานออกขอสอบ 

  

 3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

  3.2.1) การสรรหาครู 

   1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหา

ครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การติดตาม พรอมการพัฒนา) 

   2) เปนโอกาสใหคนเกงมาเปนครู 

  3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน 

  3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมคร ู

   1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเช่ือมโยงกับการไดรับวิทยฐานะและการ

ไดรับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ 

   2) หนวยดําเนินการใหหนวยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา 

4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

      แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

      4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ี

ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงต้ังคณะกรรมการฯ บริหาร

จัดการ 

       4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน  ท้ังดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบ
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ขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานส่ือและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัล

อยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปล่ียนแปลง 

       4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความเทา

เทียมในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House 

 5) ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน 

            การสรางจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอยางยัง่ยืนและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 6) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

 แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

6.1) เรื่องกฎหมาย 

   ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับดานการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคลองกับยุคปจจุบัน 

       6.2) ปรับโครงสรางการบริหารราชการท้ังภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

       ปรับปรุงภารกิจงานของหนวยงานภายในสวนกลางเพื่อลดความซ้ําซอนในการ

ทํางาน  และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด 

  7.5 การขับเคลื่อน  กํากับและการติดตามการนําจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ 

   1) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน 

   2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กําหนดกรองการติดตาม  

ประเมินผลและรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

 8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี 12   (พ.ศ. 2560-2564) 

  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี 

12 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการ

ดําเนินงาน และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยกําหนดสาระสําคัญ  ดังนี ้

 วิสัยทัศน 

  “มุงพฒันาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม” 

 พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 
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3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา 

 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ

เปล่ียนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา  เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

 3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 4. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 5. ระบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิ

บาล 

 

ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก 

  1. ผลคะแนนสอบ PISAในแตละวิชา 

  2. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ 

  3. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

  4. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนเปนพลเมืองและพลโลก 

  5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 

  6. จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของงคนไทยอายุ 15-59 ป 

  7. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 

  8. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ป 

  9. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน 

  10. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

 ยุทธศาสตร 

  1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล 

  2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

  3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน  รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของการพัฒนาประเทศ 

  4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา  และการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

  5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

  6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 
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นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเขา

สูยุคของการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคน

และทุกกลุมเปาหมาย  ซึ่งหมายรวมถึงกลุมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  กลุมชาติพันธุ  กลุม

ผูดอยโอกาส  และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร  ใหมีความพรอมท้ังกายใจ สติปญญา มีสุขภาวะท่ี

ดีในทุกชวงวัย  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น  มัธยัสถ  อดออม  โอบออมอารี  มีวินัย  

รักษาศีลธรรม  และเปนพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกท่ีดีมีหลักคิดท่ีถูกตอง  มีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21  มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  และอนุรักษภาษาทองถ่ิน  มีนิสัยรักการ

เรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  สูการเปนคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดข้ันสูง  

เปนนวัตกร  นักคิด  ผูประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  โดยได

กําหนดนโยบาย   วิสัยทัศน  พันธกิจ  กลยุทธ  เปาประสงค  และแนวทางในการดําเนินการ  ดังนี ้

  

วิสัยทัศน 

  สรางคุณภาพทุนมนุษย  สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 

 1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2.  พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ใหมีความรู  ทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะวิชาชีพ  คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 3.  สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

 4.  สรางโอกาส  ความเสมอภาคลดความเหล่ือมลํ้า  ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทาง

การศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 5.  สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปาหมายโดลเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  (SDGs) 

 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 

เปาหมาย 

 1. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง

และปรับตัวเปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
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 2.  ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  กลุมชาติพันธุ  กลุมผูดอยโอกาส  และกลุมท่ีอยู

ในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง  เทาเทียม  และมีคุณภาพพรอมกาวสูสากล  ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  ครูเปนผูเรียนรู  มีจิตวิญญาณความเปนครู  มีความแมนยําทางวิชาการ  และมีทักษะ

การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล  เปนผูสรางสรรคนวัตกรรมและทักษะใน

การใชเทคโนโลยี 

 4.  ผูบริหารสถานศึกษา  มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม  มีภาวะ

ผูนําทางวิชาการ  มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability)  และการบริหารแบบรวมมอื 

 5.  สถานศึกษา  มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู  รวมมือกับชุมชน  

ภาคเอกชนและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี  จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการเรยีนรูใน

ทุกมิติเปนโรงเรียนนวัตกรรม 

 6.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีการบริหารงานเชิงบูรการการเปนสํานักงานแหง

นวัตกรรมยุคใหมใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กํากับ  ติดตาม 

ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 

 7.  สํานักงานสวนกลาง  ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางาน  โดยกระจายอํานาจการ

บริหารงานและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา  บริหารเชิงบูรณาการ  มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และการรายงานอยางเปนระบบ  ใชวิจัยและนวัตกรรมใน

การขับเคล่ือนคุณภาพ 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
นโยบายท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

   เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

1.  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นท่ีพิเศษเฉพาะ  

ไดรับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ี

หางไกลสูงในถ่ินทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพื่อสรางความมั่งคงของ

ประเทศในระยะยาว 
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ประเด็นกลยุทธ/ตัวช้ีวัด 

1.  พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตัวช้ีวัด 

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงข้ึน 

 

(2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตจัดการ

เรียนรู 

ใหแกผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของทองถ่ิน 

(3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 

2.  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู

ในพืน้ท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
 

ตัวช้ีวัด 

(1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน 

หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย 

(2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการประกอบอาหาร การพัฒนา

ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพท่ีดี  

อยางเหมาะสม  

(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพท้ังดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ท่ี

เหมาะสมกับบริบท 

(4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน  

ท่ีมีนักเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส กลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและ

สวัสดิการท่ีเหมาะสมกับบริบท 

(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับ

การสงเสริมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรัก 

ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู

ในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

(7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมือง

ดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 

ตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะ 

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มี

นิสัยรักการเรียนรูและการพฒันาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความตองการและ

ความถนัด 

4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท้ังในดานท่ีมี

พัฒนาการปกติและดานท่ีมีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู หรือความสามารถพิเศษ 

ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่ง

จัดทําข้ึนบนพื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน 

5. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอ

(Transitional Services)  หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงข้ึน หรือ

การอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ

พึ่งตนเองไดในสังคมอนาคตท่ีซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถปองกัน

ตนเองจากปญหายาเสพติดได 

 

ประเด็นกลยุทธ/ตัวช้ีวัด 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอือ้ตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน

รายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career 

Education) 
 

ตัวช้ีวัด 

(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ี

ถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและ

ทักษะอาชีพตามความตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
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(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและพื้นท่ี 

2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปน

พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 

(1)  รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2)  รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมืองมีหลักคิดท่ี

ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอ

บานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ 

นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 

ตัวช้ีวัด 

(1)  ดานผูเรียน 

1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม  

และสติปญญา และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ 

สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

3) รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน 

4) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 

5) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน  

(Reading Literacy) 

6) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร  

(Mathematical Literacy) 
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7) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร  

(Scientific Literacy)  

8) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ไดอยาง 

ประสิทธิภาพ 

9) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

10) รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม 

11) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  

(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอานต้ังแต

ระดับข้ันพื้นฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

13) รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ 

ประเมิน PISA 

(2)  ดานสถานศึกษา 

1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง  

(Active Learning) 

2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน (IS: 

Independent Study) 

4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศส่ิงแวดลอม 

ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

4.  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 
 

ตัวช้ีวัด 

(1)  รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

(2)  รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาทักษะ

อาชีพตามความถนัด 

(3)  รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 
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(4)  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 

5.  การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพื่อสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด 

(1)  รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2)  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานส่ิงแวดลอม สังคม 

และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: 

EESD) 

(3)  ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพื่อการพัฒนา     อยางยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development)  

6.  พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
 

ตัวช้ีวัด 

(1)  รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐานของแตละระดับ 

(2)  รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะ

การดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

(3)  รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถพิเศษ

ดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 

7.  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู 

(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต 
 

ตัวช้ีวัด 

(1)  รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital Platform 

(2)  รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform 
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นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงค 

 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพ  

เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพข้ันสูง 
 

ประเด็นกลยุทธ 

1.  สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูใหตรงกับ  

     สาขาวิชาและสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
 

ตัวช้ีวัด 

(1)  สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป  

(2)  สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลอง

กับบริบทของพื้นท่ี 

(3)  สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียน 

2.  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี

ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 

(1)  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม

ความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

(2)  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ

เรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละ

บุคคล  

3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

ท้ังระบบ 

 

ตัวช้ีวัด 

 (1)  สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 

(2)  รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology  

(3)  รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาท่ีขาดแคลน 
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นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

เปาประสงค 

สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอ

กัน และลดความเหล่ือมลํ้าดานการศึกษา 

 

ประเด็นกลยุทธ 

1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

ตัวช้ีวัด 

(1)  รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา  

(2)  รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 

(3)  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ี

มีประสิทธิภาพ  

(4)  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ

วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อให

พัฒนาผูเรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
 

ตัวช้ีวัด 

(1)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 

(2)  รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด  

3.  สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

ตัวช้ีวัด 

(1)  มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับ 

(2)  สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการท่ี

ตอบสนองสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตาม

สภาพและประเภทของความพิการ 

(3)  ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
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4.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 

ตัวช้ีวัด 

(1)  มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง

เหมาะสม 

(2)  ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3)  จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมอืจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

5.  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

ตัวช้ีวัด 

(1)  สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมตอกับโครงขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

(2)  สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน และเปน

เครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

เปาประสงค 

สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน 

ใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี  

ประเด็นกลยุทธ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

(1)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมินสวน

ราชการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการกําหนด  

(2)  รอยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

(3)  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 

(4)  รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

2.  สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัด

การศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
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3.  ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน  ให

สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 

ตัวช้ีวัด 

(1)  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 

(2)  มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ 

(3)  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ 

(4)  รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล 

(5)  จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 

(6)  รอยละของผูเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 

4.  ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพือ่สนบัสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 

ตัวช้ีวัด 

(1)  มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง

เหมาะสม 

(2)  ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3)  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

5.  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยงขอมูลดาน

ตาง ๆ ต้ังแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ท่ีจํา

เปนมาวิเคราะหเพือ่ใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตาม

สมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษย

ของประเทศตอไป 

ตัวช้ีวัด 

(1)  สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

(2)  สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ

วิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 3 

ทิศทางการจดัการศึกษา 
 

วิเคราะหศักยภาพสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. โครงสรางขององคกรมีความชัดเจน มีแนวนโยบาย

ในการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ สพฐ. 

2. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน และสงเสริม

สนับสนุน 

3. มีระบบการส่ือสารท่ีชัดเจน อาทิ ระบบการรับ-สง 

หนังสือราชการผานระบบ My Office เว็บไซต

ประชาสัมพันธของเขต และมีกลุมไลนประสานงาน

ตาง ๆ 

4. บุคลากรภายในองคกรมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

5. บุคลากรมีคุณวุฒิ มีความรู ประสบการณ

ปฏิบัติงานตามโครงสรางตามกรอบอัตรากําลัง 

6. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน 

7. มีแผนการใชจายงบประมาณท่ีชัดเจน 

8. มีวัสดุครุภัณฑท่ีพรอมพัฒนางานและการส่ือสาร 

จุดออน (Weaknesses) 

1. ขาดการทํางานเปนทีม (ไมมีความเขมแข็ง) 

2. วัสดุ อุปกรณ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานไม

เพียงพอ 

3. งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอ

ภารกิจ 

4. การใหบรกิารขาดความคลองตัว 

5. จํานวนบุคลากรตามกรอบอัตรากําลังไมเพียงพอ

ตอการปฏิบัติงาน 

6. ขอมูลสารสนเทศขาดความเปนปจจุบัน 

7. งบประมาณมีกฎระเบียบใหตองปฏิบัติ ไม

สามารถนําไปใชไดตามตองการ 

8. บุคลากรไมไดรับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะ 

9. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนยังขาดประสิทธิภาพ 

 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. สพป. ขอนแกน เขต 4 มีกรอบแนวทางในการ

ดําเนินการพัฒนา ไดรับการสนับสนุนปจจัยในดาน

การพัฒนาการศึกษา 

2. สภาพภูมิศาสตร แหลงเรียนรู การคมนาคม เอื้อ

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน 

3. วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน/ทองถ่ิน สามารถจัด

การศึกษาไดอยางหลากหลาย 

4. นวัตกรรม เทคโนโลยี มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ครอบคลุม 

5. หนวยงานราชการ องคกรเอกชนมีสวนสนับสนุนใน

การจัดการศึกษาแบบเครือขายและมีสวนรวม 

อุปสรรค (Threats) 
 

1. นโยบายมากแตขาดงบประมาณสนับสนุนไม

เพียงพอ 

2. ระยะทางจากโรงเรียนหางไกลจาก สพป. จึงขาด

การประสานงานอยางตอเนื่อง 

3. นโยบายระดับสูงเปล่ียนแปลงบอยสงผลใหการนํา

นโยบายสูการปฏิบัติไมตอเนื่อง 

4. ขาดการสนับสนุนและความรวมมือจากหนวยงาน

เอกชน องคกรสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

5. ขาดการ MOU จากแหลงเรียนรูภายใน สพป. 

6. มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากข้ึน ทําใหการบริหาร
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6. การแขงขันและคาดหวังดานการศึกษาของ

ผูปกครองเพิ่มข้ึน 

7.  การปฏิรูประบบราชการ 

จัดการศึกษามีอุปสรรค 

7. ผูปกครองมีรายไดนอย ยากจน ขาดการเอาใจใส

ดูแลลูกหลาน 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกรูปแบบ C-CPEST 

1.  ดานพฤติกรรมของลูกคา (Customer Behaviors : C) 

    โอกาส 6.  การแขงขันและคาดหวังดานการศึกษาของผูปกครองเพิ่มข้ึน 

    อุปสรรค 7.  ผูปกครองมีรายไดนอย ยากจน ขาดการเอาใจใสดูแลลูกหลาน 

 

2.  ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal : P) 

    โอกาส 1.  สพป.ขอนแกน เขต 4  มีกรอบแนวทางในการดําเนินการพัฒนา ไดรับการสนับสนุน 

                         ปจจัยในดานการพัฒนาการศึกษา 

7.  การปฏิรูประบบราชการ 

    อุปสรรค 1.  นโยบายมากแตขาดงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 

      3.  นโยบายระดับสูงเปล่ียนแปลงบอยสงผลใหการนํานโยบายสูการปฏิบัติไมตอเนื่อง 

  5. ขาดการ MOU จากแหลงเรียนรูภายใน สพป. 

 

3. ดานเศรษฐกิจ  (Economic factors : E) 

    โอกาส 5. หนวยงานราชการ องคกรเอกชนมีสวนรวมสนบัสนุนในการจัดการศึกษาแบบ 

                        เครือขายและมีสวนรวม 

    อุปสรรค 4. ขาดการสนับสนุนและความรวมมือจากหนวยงานเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                        อยางตอเนื่อง 

 

4. ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  (Social-culltural  :  S) 

    โอกาส 3. วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน/ทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาไดอยางหลากหลาย 

    อุปสรรค 6. มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึน ทําใหการบริหารจัดการศึกษามีอุปสรรค 

 

5. ดานเทคโนโลยี (Technological  :  T ) 

    โอกาส 2. สภาพภูมิศาสตร  แหลงเรียนรู  การคมนาคม  เอื้อประโยชนตอการจัดการเรียน 

                        การสอน 

  4. นวัตกรรม  เทคโนโลยี  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยครอบคลุม 

    อุปสรรค 8. ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานไปเรียนในเมือง ทําใหโรงเรียนในชุมชนมีนักเรียนลดลง 

  2. ระยะทางจากโรงเรียนหางไกลจาก สพป. จึงขาดการประสานงานอยางตอเนื่อง 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน แบบ 2S4M 

1. ดานโครงสรางและนโยบายองคกร (Structure and Policy : S1) 

 จุดแข็ง  1. โครงสรางขององคกรมีความชัดเจน มีแนวนโยบายในการปฏิบัติท่ีสอดคลอง 

                                   กับ สพฐ. 

4. บุคลากรภายในองคกรมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

จุดออน  5. จํานวนบุคลากรตามกรอบอัตรากําลังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 

2.  ผลผลิตและการบริการ  (Service and Products : S2) 

จุดแข็ง   3. มีระบบการส่ือสารท่ีชัดเจน อาทิ ระบบการรับ-สง หนังสือราชการผานระบบ  

                        My office เว็บไซตประชาสัมพันธของเขต และมีกลุมไลนประสานงานตางๆ  

   

จุดออน  4. การบริการขาดความคลองตัว 

 

3. บุคลากร  (Man : M1) 

 จุดแข็ง  5. บุคลากรมีคุณวุฒิ มีความรู ประสบการณปฏิบัติงานตามโครงสรางตามกรอบ 

                                   อัตรากําลัง 

6. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน 

 จุดออน  8. บุคลากรไมไดรับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะ 

 

4. การเงิน  (Money : M2) 

 จุดแข็ง  7. มีแผนการใชจายงบประมาณท่ีชัดเจน 

 จุดออน  3. งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอภารกิจ 

   7. งบประมาณมีกฎระเบียบใหตองปฏิบัติ ไมสามารถนําไปใชไดตามตองการ 

 

5. วัสดุอุปกรณ (Material : M3) 

 จุดแข็ง  2. วัสดุ อุปกรณ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

8. มีวัสดุครุภัณฑท่ีพรอมพัฒนางานและการส่ือสาร 

 จุดออน  6. ขอมูลสารสนเทศขาดความเปนปจจุบัน 

 

6.  การบริหารจัดการ  (Management : M4) 

 จุดแข็ง  2. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน และสงเสริมสนับสนุน 

 จุดออน  1. ขาดการทํางานเปนทีม (ไมมีความเขมแข็ง) 

9. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนยังขาดประสิทธิภาพ 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4 

 

 โดยการวิเคราะหศักยภาพสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4  

(SWOT  Analysis)   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส  (1.06)   เปนปจจัยเอื้อ 

   สภาพแวดลอมภายใน  เปนจุดออน  (-0.09) 

 

 ปจจัยภายนอก  ท่ีเปนโอกาสในการบริหารจัดการศึกษา  (+4.26)  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน

พฤติกรรมลูกคา  (+1.20)  และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลว  ปจจัยภายนอกมีโอกาสมากกวาอุปสรรค  

ซึ่งเอื้อตอการบริหารจัดการศึกษา  (+1.06) 

 ปจจัยภายใน  โดยสรุปเปนจุดออน  (-3.63)  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานโครงสราง/นโยบาย  

(-0.96)  เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว  มีจุดออนในการบริหารจัดการศึกษามากกวาจุดแข็ง (0.09) 

โอกาส     O 

จุดแข็ง  S W  จุดออน 

อุปสรรค   T 

ตําแหนงท่ี 2  Question marks 

เอ้ือแตออน 

3.53 3.63 

1.06 

1.16 

3.20 
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ทิศทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4 

 

วิสัยทัศน  (Vission) 

 “ภายในป 2565  สพป.ขอนแกน เขต 4  เปนสํานักงานทันสมัย ใสใจคุณภาพมาตรฐาน บนวิถี

พอเพียง” 

 

พันธกิจ  (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมลํ้า ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา 

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 

 

เปาประสงค  (Goal) 

1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

และปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี  

2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ี

หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ

เรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใช

เทคโนโลยี 

4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทาง

วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน 

ภาคเอกชน และผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู 
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ในทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุค

ใหม ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและ

รายงานผลอยางเปนระบบ 

7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงาน

และการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ  ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือน

คุณภาพ 

 

วัฒนธรรมองคกร   

Best 

B = Borad     :  การมีสวนรวม, การทํางานเปนทีม 

E= Efficiency    :  ประสิทธิภาพในการทํางาน 

S=  Service Mind  :  จิตบริการ 

T= Transparency :  ความโปรงใส 

 

คานิยม 

“ยิ้มงาม  ถามไถ  เต็มใจบริการ” 

 

นโยบาย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4  มีนโยบายในการดําเนินงาน 6 ดาน 

ดังนี ้

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

นโยบายท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

            เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 5  เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

นโยบายท่ี 6   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนน NT ช้ัน ป.3 เพิ่มข้ึนรอยละ 3 

2. คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนน O-NET กลุมสาระการเรียนรูหลัก ช้ัน ป.6 และ

ช้ัน ม.3 เพิ่มข้ึนรอยละ 3 และคาเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ 

3. ผลการประเมินตามมาตรฐาน สพฐ. และคํารับรอง กพร. ระดับดีมากข้ึนไป 

4. จํานวนกิจกรรมท่ีเปนเลิศ 

5. รอยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน 

6. รอยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) ไดรับการพัฒนา มีสมรรถนะตรงตาม 

สายงาน 

7. รอยละ 100  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE Online 

8. รอยละของโรงเรียนท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุน 

9. รอยละของเครือขายท่ีไดรับการพัฒนาสงเสริมสนับสนุน 
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สวนที่ 4 

กรอบกลยุทธการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4  พ.ศ. 2562-2565  (ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรายป) 

นโยบายท่ี 1     การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. เสริมสรางความมั่นคง

ของสถาบันหลักและการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทางเปน

ประมุข 

1.1 รอยละของสถานศึกษามี

การบูรณาการ “ศาสตร

พระราชา” มาใชในการจัด

กระบวนการเรียนรูอยางยัง่ยืน 

1.2 รอยละของสถานศึกษามีการ

จัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนมี

ความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครอบระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รอยละ 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

100 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

 

 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
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และตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 1.3 รอยละของผูเรียนมีความรู

ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยผานหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรู

ประวัติศาสตรและความเปน

พลเมือง 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมอัน

พึงประสงค 

2.1 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตรและคานิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

 2.2 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู

และทักษะในการปองกันจากภัย

คุกคามในชีวิตรูปแบบใหมผาน

เกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

 2.3 รอยละของสถานสถานศึกษา

ท่ีมีนักเรียนกลุมเส่ียงลดลง 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

ใหเอื้อตอการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนเปน

รายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปน

ในศตวรรษท่ี 21 นําไปสู

การจัดการศึกษาเพื่อการมี

งานทํา (Career ducation) 

1.1 รอยละของสถานศึกษาพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือ

สงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง 

รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เปนพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศ

ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและ

ทักษะอาชีพตามความตองการและมี

ทักษะในการปองกันตนเองจากภัย

คุกคามรูปแบบใหม 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

 1.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน

และพ้ืนท่ี 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวย

ดําเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี

ความรักในสถาบันหลักของ

ชาติ และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอ

บานเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกตอง เปนพลเมืองดีของ

ชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมี

คุณธรรม จริยธรรม 

2.1 รอยละของผูเรียนท่ีมี

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรัก

ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา 

 2.2 รอยละของผูเรียนท่ีมี

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี

ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลัก

คิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของ

ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา 

 2.3 รอยละของสถานศึกษาท่ี

ปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ

ส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา 
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เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง

ความรักในสถาบันหลักของชาติ 

กลยุทธ   ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวย

ดําเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลัก

คิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา 

 2.4 รอยละของสถานศึกษาท่ี

นอมนําพระบรมราโยบายดาน

การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 

10 และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันถึง

ประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

3. พัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียนใหมีทักษะการเรียน

1. ดานผูเรียน 

1.1 รอยละของผูเรียนระดับ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตามและ
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ในศตวรรษท่ี 21 มีความ

เปนเลิศดานวิชาการนําไปสู

การสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน 

การศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับการ

พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญา มี

พัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวย

ดําเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 1.2 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน รอย

ละ 

90 95 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปนและมีนิสัยรักการอาน รอย

ละ 

90 95 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห รอย

ละ 

90 95 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผล
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การจัด

การศึกษา 

 1.4 รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการเรียนรูเร่ืองการอาน 

(Reading Literacy) 

รอย

ละ 

90 95 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 1.5 รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเร่ืองคณิตศาสตร 

(Mathematical Literacy) 

รอย

ละ 

90 95 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสือ่สารภาษาท่ี 3  ไดอยางมีปุระสิทธิภาพ รอย

ละ 

60 70 80 90 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 1.7 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ รอย

ละ 

60 70 80 90 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผล

การจัด



 

 

45 

การศึกษา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวย

ดําเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 1.8 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม รอย

ละ 

100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 1.9 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

รอย

ละ 

25 30 35 40 45 50 กลุมนิเทศ

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 1.10 รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเร่ืองการอาน

ต้ังแตระดับข้ันพื้นฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

รอย

ละ 

60 65 70 75 80 85 กลุมนิเทศ

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด
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การศึกษา 

 2. ดานสถานศึกษา 

2.1 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

รอย

ละ 

75 80 85 90 95 100 กลุมนิเทศ

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 2.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน 

(IS : Independent Study) 

 

รอย

ละ 

75 80 85 90 95 100 กลุมนิเทศ

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวย

ดําเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 2.3 รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูและบรรยากาศส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริม

สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอย

ละ 

70 75 80 85 90 95 กลุมนิเทศ

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด
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การศึกษา 

4. พัฒนา

ผูเรียนใหมี

ทักษะ

อาชีพและ

ทักษะชีวิต 

มีสุขภาวะท่ี

ดีสามารถ

ดํารงชีวิต

อยูในสังคม

ไดอยางมี

ความสุข 

4.1 รอยละของผูเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการประกอบ

อาชีพ 

 

รอย

ละ 

75 80 85 90 95 100 กลุมนิเทศ

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 4.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเยนรูและบรรยากาศส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

รอย

ละ 

100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 4.3 รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย รอย

ละ 

100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตาม
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และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

 4.4 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาในถานศึกษา รอย

ละ 

100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศ

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวย

ดําเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

5. การ

จัดการ

ศึกษาเพื่อ

การบรรลุ

เปาหมาย

โลกเพื่อ

การพัฒนา

อยางยั่งยืน 

5.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมและการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รอย

ละ 

100 100 100 100 100 100 กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 
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(SDGs) 

เพื่อสราง

เสริม

คุณภาพ

ชีวิตท่ีเปน

มิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

ตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 5.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

ส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education 

Sustainable Development:EESD) 

รอย

ละ 

100 100 100 100 100 100 กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 

 5.3 ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

(Global Goals for Sustainable Development) 

รอย

ละ 

100 100 100 100 100 100 กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวย
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นับ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 ดําเนินการ 

6.พัฒนา

คุณภาพ

ผูเรียนท่ีมี

ความ

ตองการ

จําเปน

พิเศษ 

6.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐานของแตละระดับ 

รอย

ละ 

100 100 100 100 100 100 กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 

 6.2 รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ 

ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

รอย

ละ 

100 100 100 100 100 100 กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 

 6.3 รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมี

ความสามารถพิเศษดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 

รอย

ละ 

100 100 100 100 100 100 กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

7. สงเสริม สนับสนุนให

สถานศึกษานํา Digital 

Technology มาใชในการ

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน

เปนรายบุคคลตาม

สมรรถนะ ความตองการ

และความถนัด สรางสังคม

ฐานความรู (Knowledge-

Based Society) เพื่อการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอด

ชีวิต 

7.1 รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรู

ผาน Digital Platform 

รอยละ 60 65 70 75 80 85 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

 7.2 รอยละของสถานศึกษาท่ี

จัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเอง

ผาน Digital Platform 

รอยละ 60 65 70 75 80 85 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
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นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. สรางเครือขายความ

รวมมือกับสถาบันทาง

การศึกษาท่ีผลิตครูในการ

ผลิตและพัฒนาครูใหตรงกับ

สาขาวิชาและสอดคลองกับ

การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

1.1 สพป.ขอนแกน เขต 4 มีแผน

ความตองการครูระยะ 20 ป 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมบริหารงาน

บุคคล 

 1.2 สพป.ขอนแกน เขต 4 มีกรอบ

สมรรถนะครูท่ีสอสดคลองกับการ

พัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และ

สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมพัฒนาฯ 

 1.3 สพป.ขอนแกน เขต 4 มีจํานวน รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมบริหารงาน
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ครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอ

การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

บุคคล 

2. พัฒนาผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภท ใหมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มี

ศักยภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

2.1 ผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภท มี

ศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม

ความจําเปน การจดัการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลาย ตามศักยภาพของ

ผูเรียนแตละบุคคล 

 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมพัฒนาฯ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

3. นํา Digital 

Technology มาใชในการ

พัฒนาผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภทท้ังระบบ 

3.1 สพป.ขอนแกน เขต 4 มี

ระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวาง

แผนการผลิตและพัฒนาครูท้ัง

ระบบ 

 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมบริหารงาน

บุคคล 

 3.2 รอยละของบุคลากรในสังกัด

ทําพัฒนาตนเองผานระบบ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมบริหารงาน

บุคคล 
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Digital Technology 

 3.3 รอยละของ Digital 

Content เกี่ยวกับองคความรูใน

สาขาท่ีขาดแคลน 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมบริหารงาน

บุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. รวมมือกับองคกร

ปกครองระดับทองถ่ิน

ภาคเอกชน หนวยงานท่ี

เกี่ยวของในการจัด

1.1 รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขา

รับการศึกษาในแตละระดับ

การศึกษา 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 
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การศึกษาใหสอดคลองกับ

บริบทของพื้นท่ี 

 1.2 รอยละของนักเรียนออก

กลางคัน 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

 1.3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมี

ระบบการดูแลชวยเหลือและ

คุมครองนักเรียนและการแนะ

แนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

 1.4 รอยละของสถานศึกษาท่ีมี

ระบบฐานขอมูลประชากรวัย

เรียนและสามารถนํามาใชในการ

วางแผนจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

 

 

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2. ยกระดับสถานศึกษาใน

สังกัดทุกระดับ และทุก

2.1 สพป.ขอนแกน เขต 4 มี

กรอบมาตรฐานสถานศึกษา 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กุลมอํานวยการ 
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ประเภทใหมีมาตรฐานตาม

บริบทของพื้นท่ีเพื่อให

พัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มี

มาตรฐานเสมอกัน 

 

 2.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีผาน

การประเมินมาตรฐาน

สถานศึกษาตามท่ีกําหนด 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมอํานวยการ 

3. สรางความเขมแข็งใน

การบริหารจัดการศึกษา

สําหรบัผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ 

3.1 มีขอมูลสารสนเทศของการ

จัดการศึกษาพิเศษท่ีเช่ือมโยงกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมการจัด

การศึกษาทางไกล

และเทคโนโลยีฯ 

 3.2 สํานักงานบริหารงานการศึกษา

พิเศษมียุทธศาสตร แผนการ

ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการท่ี

ตอบสนองสําหรับผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพ

ของผูเรียนแตละบุคคล และตาม

สภาพและประเภทของความพิการ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 
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2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 3.3 ทุกสถานศึกษาในสังกัดมี

ความพรอมท้ังระบบ เพื่อสามารถ

จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศติดตามฯ 

4. จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนผูเรียน และ

สถานศึกษาอยางเหมาะสม 

เพียงพอ 

4.1 มีรูปแบบหรือแนวทางในการ

จัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน

และสถานศึกษาโดยตรงอยาง

เหมาะสม 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนโยบายและ

แผน 

 4.2 ผูเรียนทุกคน และ

สถานศึกษาไดรับการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู

อยางเหมาะสมและเพียงพอตอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รอยละ 80 85 90 95 100 100 กลุมนโยบายและ

แผน 

 4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี

ไดรับความรวมมือจากกองทุน

ความเสมอภาคทางการศึกษา 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนโยบายและ

แผน 

5. สงเสริม สนับสนุน ให

สถานศึกษา หนวยงานทุก

ระดับนํา Digital 

Technology มาใชเปน

5.1 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบ

โครงขายส่ือสารโทรคมนาคมท่ี

สามารถเช่ือมตอกับโครงขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมี

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลฯ 
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เครื่องมือในการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน 

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 5.2 สถานศึกษามี Digital 

Device เพื่อใชเปนเครื่องมือใน

การเรียนรูของผูเรียน และเปน

เครื่องมือในการจัดการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 85 90 95 100 100 100 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลฯ 

 

 

นโยบายท่ี 5   การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. สงเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1.1 รอยละ 80 ของสถานศึกษา

จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการ

สรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม นํา

แนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

รอยละ 90 95 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

 1.2 รอยละ 80 ของผูเรียนมี รอยละ 90 95 100 100 100 100 กลุมสงเสริมการจัด
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จิตสํานึกความตระหนักและมี

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคุณภาพ

ชีวิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

การศึกษา 

 

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 1.3 รอยละ 80 สถานศึกษาท่ี

ผานมาตรฐานส่ิงแวดลอมศึกษา

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (EESD : 

Environmental Education 

Sustainable Development) 

รอยละ 75 80 85 90 95 100 กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

 

นโยบายท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษาของ

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา 

1.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 มี

ผลการดําเนินงานผานเกณฑการ

ประเมินสวนราชการท่ีสํานักงาน

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมอํานวยการ 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการกําหนด 

 1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 

ผานเกณฑการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมอํานวยการ 

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2. สรางเครือขายความ

รวมมือและสงเสริมใหทุก

ภาคสวนของสังคมเขามามี

สวนรวมบริหารจัด

การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 

และสถานศึกษา มีการบรหิาร

จัดการแบบมีสวนรวม 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมอํานวยการ 

3. ยกระดับการบริหารงาน

ของสถานศึกษาใหมีอิสระ

นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 

ดาน ใหสถานศึกษาเปน

ศูนยกลางในการจัดการศึกษา

3.1 มีรูปแบบและแนวทางในการ

บริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิด

คุณภาพ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมอํานวยการ 
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ตามบริบทของพื้นท่ี 

 3.2 มีขอเสนอเชิงนโยบายในการ

กระจายอํานาจท้ังระบบ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนโยบายและ

แผน 

 3.3 มีรูปแบบและแนวทางในการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ใหเกิดคุณภาพ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนโยบายและ

แผน 

 3.4 รอยละของสถานศึกษามี

คุณภาพ และมาตรฐาน 

(มาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน/ปฐมวัย) 

และพัฒนาสูระดับสากล 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลฯ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 3.5 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก

ลดลง 

รอยละ 80 85 90 95 100 100 กลุมนโยบายและ

แผน 

 3.6 รอยละของผูเรียนท่ีอยูใน

โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน 

รอยละ 80 85 90 95 100 100 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลฯ 

4. ปรับเปล่ียนระบบ 

งบประมาณเพื่อสนับสนุน

4.1 มีรูปหรือแนวทางในการ

จัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 กลุมนโยบายและ

แผน 
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ผูเรียนและสถานศึกษา

อยางเหมาะสมเพียงพอ 

และสถานศึกษา 

 4.2 ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษา

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รอยละ 80 85 90 95 100 100 กลุมนโยบายและ

แผน 

 4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี

ไดรับความรวมมือจากกองทุน

ความเสมอภาคทางการศึกษา 

รอยละ 90 95 100 100 100 100 กลุมนโยบายและ

แผน 

 

 

 

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลฐาน คาเปาหมายตัวช้ีวัด หนวยดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

5. สงเสริม สนับสนุน ให

สถานศึกษา หนวยงานทุก

ระดับนํา Digital 

Technology  มาใชในการ

5.1 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบ

ขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชใน

การวางแผนการจัดการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

กลุมสงเสริม

การศึกษาทางไกล

และเทคโนโลยีฯ 
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เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารอยางเปนระบบ

นําไปสูการนําเทคโนโลยี 

Big Data เพื่อเช่ือมโยง

ขอมูลตาง ๆ ต้ังแตขอมูล

ผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล

สถานศึกษา ขอมูล

งบประมาณ และขอมูลอื่น 

ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะห

เพื่อใหสถานศึกษา สามารถ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคลตาม

สมรรถนะและความถนัด

และสามารถวิวเคราะหเปน

ขอมูลในการวางแผนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศตอไป 

 

5.2 สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูล

ผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถ

เช่ือมโยงกับขอมูลตางๆ นําไปสู

การวิเคราะหเพื่อวางแผนการ

จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

รอยละ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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สวนที่ 5 

การบริหารแผนสูความสาํเร็จ 

 

 
การบริหารจัดการแผน 

  

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4  ไดจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4ป ( พ.ศ. 2562-2565)  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ท่ีสอดคลอง

กับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหประสบ

ผลสําเร็จ  บรรลุผลลัพธตามเปาหมายท่ีกําหนด การดําเนินงานท่ีจะบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพจําเปน

ท่ีจะตองมีการผลักดันใหมีการปรับเปล่ียนแนวคิด  คานิยม  เปาหมาย  รวมถึงวิธีและกระบวนการนําแผน

สูการปฏิบัติ  จะตองทําใหหนวยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ และพรอมท่ีจะนําแนวทางนั้นไป

ดําเนินการไดอยางเหมาะสม  ดังนี้  การระดมทรัพยากร แสวงหาการสนับสนุนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติและ

สรางความเปนปกแผนใหเกิดข้ึน  เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวม  สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4  จึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานสูความสําเร็จ  และ

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ  ดังนี ้

  1.  การเผยแพรและเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผน  นํา

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  คานิยม  และวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีและบุคลากรทุกระดับได

รับทราบ  มีสวนรวมและใหการสนับสนุนอยางกวางขวาง  เพื่อใหการนําแผนสูการปฏิบัติเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  2.  ผูบริหารการศึกษาเขาใจและผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนอยางมี

ประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ 

  3.  ขับเคล่ือนดวยการมีสวนรวมของสถานศึกษาและกลุมตาง ๆ ตามพันธกิจท่ีไดรับ

มอบหมาย  รวมถึงแสวงหาและประสานเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  ตลอดจนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 

  4.  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน  และ

สามารถใหบริการไดตรงกับความตองการและทันตอการเปล่ียนแปลง 

  5.  พัฒนาระบบการกํากับ  ติดตามและการประเมินผลท่ีมุงเนนการประเมินเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวช้ีวัดผลสําเร็จการดําเนินงาน  ท้ังในดานปริมาณ  

คุณภาพ  ระยะเวลาในการประเมิน  ผูประเมินและแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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การกํากับติดตาม/ประเมินผล 

 

  การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 ป 

(พ.ศ. 2562-2565)  เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานวาไดผลเปนอยางไร  การดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไร เปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวหรือไม  การประเมินในข้ันตอน

นี้จะทําใหไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของการปฏิบัติงาน เพื่อจะนํามาเปน

บทเรียนท่ีจะชวยในการตัดสินใจสําหรับการดําเนินงานใหม  รวมท้ังการปรับปรุงโครงการซึง่มีลักษณะ

เหมือนหรือใกลเคียงกับท่ีไดประเมิน 

  ประเด็นท่ีนํามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อส้ินระยะเวลาของแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 ป (พ.ศ. 2562-2565)  ประกอบดวย 

  1.  การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณเมื่อเทียบกับเปาหมาย   

เปนการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปจจัยนําเขา (Input)  หรือการใชทรัพยากรตาง ๆ  

ท่ีใชในการดําเนินโครงการตามแผนวาเปนตามท่ีไดกําหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากนอยเพียงใด 

  2.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

  เปนการติดตามและประเมินผล กระบวนการ (Process)  ในการปฏิบัติงานตามแผน

หรือโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแตละกลยุทธ  รวมถึงการ

สรุปปญหาและอุปสรรคในกระบวยการทํางานอยางไร 

  3.  การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ 

  เปนการติดตามและประเมินผล  (Output)  ท่ีไดจากการดําเนินโครงการเมื่อเทียบกับ

เปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การประเมินผลในข้ันตอนนี้เปนการประเมินผล

การปฏิบัติงานวาสามารถดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดไวไดตามแผนเมื่อเทียบกับ

เปาหมายหรือไม  ท้ังนี้  โดยใชเปาหมายและตัวช้ีวัด (KPI)  ท่ีไดกําหนดเปนเครื่องมือท่ีจะนําไปติดตาม

และประเมินผล  โดยเปรียบเทียบกับผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายใตงบประมาณท่ีไดรับ 

  4.  การติดตามและประเมินผลลัพธของการดําเนินโครงการ 

  เปนการติดและประเมินผลลัพธ (Outcome)  ของโครงการหรือเปนการประเมนิผล

ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการวานักเรียนและครูไดรับประโยชนจากการดําเนินงานท่ีกําหนดในแตละ

โครงการและกิจกรรมหรือไม 

  ท้ังนี้  เปนการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการวาผล

การดําเนินงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมท่ีระบุไวหรือไม  เพียงใด และหาก

ไมบรรลุตามวัตถุประสงค สาเหตุ ปญหา  อุปสรรค คืออะไร เพื่อจะไดนําบทเรียนท่ีไดเรียนรูจากโครงการ

และกิจกรรมดังกลาวมาปรับปรุงโครงการหรือกิกจรรมท่ีจะดําเนินการตอไปในอนาคต 
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๔ 
ท่ี  ๕๓๑ /๒๕๖๑ 

เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
และแผนปฏบิติัการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

................................................................................. 
  
                 ดวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต ๔   จะประชุมตามโครงการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕  และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเปนการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเปนระบบโดยยึดพื้นท่ีเปนฐาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทําใหเกิดบูรณาการดานงบประมาณการปฏิบัติงานในทุกระดับโดยมุงเนนผลการปฏิบัติงานเกิดการประสาน
เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบและการกระจายอํานาจสูพื้นท่ีอยางสมบูรณ  ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  หนวยงาน
ทางการศึกษา  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการดําเนินงานโครงการดังกลาวเปนไปดวยความ
เรียบรอย  จึงแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ   ประกอบดวย 
 

   คณะกรรมการอํานวยการ  
 

๑. นายบวร  เทศารินทร ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒  
ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.สพป.ขอนแกน เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุเทพ  ปาลสาร รอง ผอ.สพป.ขอนแกน เขต ๔ รองประธานกรรมการ 
๓. นายมั่นคง  ศรแกว รอง ผอ.สพป.ขอนแกน เขต ๔ กรรมการ 
๔. นายไพรสณ  ทาปลัด รอง ผอ.สพป.ขอนแกน เขต ๔ กรรมการ 
๕. นายณัฐพงศ  คายไธสง ผอ.กลุมนิเทศติดตามฯ กรรมการ 
๖. นายพิชิต  วรแสน ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
๗. นางสาวเพญ็ศรี  พรหมเทศ ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กรรมการ 
๘. นางสาวบุษบา  นาอุดม ผอ.กลุมอํานวยการ กรรมการ 
๙. นายธาตรี  ทวะชารี ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๑๐. นายพีระ  พรหมกัลป นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุม ICT 

กรรมการ 

๑๑. นางฐานิกา  ชมอาษา ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๑๒. นางสาววราภรณ  เพียจันทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาบุคลากร 
กรรมการ 

๑๓. นายโกสิน  สะตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

กรรมการ/เลขานุการ 

๑๔. นางสาวกรพินธุ  นามบุญเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 มีหนาท่ี   อํานวยการ  ใหคําปรึกษา  แนะนําและแกไขปญหา อุปสรรคในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนวินิจฉัยส่ังการเพื่อใหงาน
ดําเนินไปตามวัตถุประสงค  เปาหมายของหนวยงาน 
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 คณะกรรมการดําเนินงาน   
 

๑. นายบวร  เทศารินทร ผอ.สพป.ขอนแกน เขต ๔ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุเทพ  ปาลสาร รอง ผอ.สพป.ขอนแกน เขต ๔ รองประธานกรรมการ 
๓. นายมั่นคง  ศรแกว รอง ผอ.สพป.ขอนแกน เขต ๔ กรรมการ 
๔. นายไพรสณ  ทาปลัด รอง ผอ.สพป.ขอนแกน เขต ๔ กรรมการ 
๕. นายณัฐพงศ  คายไธสง ผอ.กลุมนิเทศติดตามฯ กรรมการ 
๖. นายพิชิต  วรแสน ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
๗. นางสาวเพญ็ศรี  พรหมเทศ ผอ.กลุมบริหารงานกากรเงินฯ กรรมการ 
๘. นางสาวบุษบา  นาอุดม ผอ.กลุมอํานวยการ กรรมการ 
๙. นายธาตรี  ทวะชารี ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๑๐. นายพีระ  พรหมกัลป นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุม ICT 

กรรมการ 

๑๑. นางฐานิกา  ชมอาษา ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๑๒. นางสาววราภรณ  เพียจันทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาบุคลากร 
กรรมการ 

๑๓. นายปรีชา  จาสิงห ประธานกลุมโรงเรียนทาวังพอง กรรมการ 
๑๔. นายสุรชิน  วิเศษลา ประธานกลุมโรงเรียนอุบลรัตน กรรมการ 
๑๕. นายวรวุฒิ  โพธศร ี ประธานกลุมโรงเรียนหวยยางหัวนาคํา กรรมการ 
๑๖. นายทองเหลือง  คําภูเวียง ผอ.ร.ร.บานกระนวนซําสูง กรรมการ 
๑๗. นายชัยภูมิ  ยศรุงเรือง ผอ.ร.ร.อนุบาลเขาสวนกวาง กรรมการ 
๑๘. นายชูศักด์ิ  กางมัน ผอ.ร.ร.บานสระกุด กรรมการ 
๑๙. นายดุสิต  อูปแกว กต.ป.น. กรรมการ 
๒๐. นายสมแกว  จอมทอง ครู ร.ร.หนองแวงเรือประชาศึกษา กรรมการ 
๒๑. นางเสนาะ  ศรแกว ครู ร.ร.บานหนองแสง กรรมการ 
๒๒. นายบุญถ่ิน  วรารัศม ี ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๒๓. นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล ศึกษานิเทศก กรรมการ 
๒๔. นายชวลิต  จิตช่ืน ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๒๕. นางถาวร  ผาบสิมมา ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๒๖. นางอนงลักษ  ศรีเวียงราช ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๒๗. นางสมปอง  จักรโนวัน ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๒๘. นางศุภาวีร  รบศึก ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๒๙. นายณรงควิทย  ตรีพงษรัตนกุล ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๓๐. นายสันติ  จํ้าแพงจันทร ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๓๑. นางสาวทัศนา  ศรีภูมิ ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๓๒. นางสาวอนงคนาถ  เคนโพธิ ์ ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๓๓. นางสาวกรรยา  จิตฟุง ศึกษานิเทศก กรรมการ 
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๓๔. นางสาวพัทธวริน  ถิระตระการจันทร ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๓๕. นางสาวณัฐรดา  นามไธสง ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๓๖. นายโกสิน  สะตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวกรพินธุ  นามบุญเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี   วิเคราะหวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  จัดทําโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับนโยบายทุกระดับ  
และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 คณะกรรมการฝายปฏิคมและรับรายงานตัว  
 
 

๑. นายโกสิน  สะตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอุบล  ชาอุน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๓. นางพรรณิภา  ดอกไม นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 

๕. นางยุวดี  จันทเจริญพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๖. นางสาวกรพินธุ  นามบุญเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 

๗. นายสิโรฒน  บาลยอ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๘. นางอํานวยพร  ภวภูตานนทฯ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๙. นางสุพิชฌาย  เสาระโส นักวิชาการศึกษา กรรมการ 

๑๐. นางรุงนภา  อนุศร ี นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๑๑. นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๒. นางสมคิด  เหลาพิไล นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๓. นางธันยวรินทร  ปนลออ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๔. นางอัญชลี  ชัยสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๕. นางอังคะนาง  ศรีวงษ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๖. นางชัชรีพร  โพนแพงพา นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๗. นางสาวปาริชาติ  วงษลา นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๘. นางสาวสุภาพร  ศิริยามาตย ลูกจาง กรรมการ 
๑๙. นายมาก  มุมไธสง ลูกจาง กรรมการ 
๒๐. นางชนมสิตา  บาลยอ ลูกจาง กรรมการ 
๒๑. นางภัทรพร  สุขสรอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี   จัดทําเอกสารายงานตัว  รับรายงานตัว  ตอนรับคณะวิทยากรและแขกผูมีเกียรติ  ประสานงานอาหารกลางวัน  
อาหารเย็น  อาหารวางและเครือ่งด่ืม  ท่ีพักใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ค 

-๓- 
 
 
 

 คณะกรรมการฝายพิธีการ      
 

๑. นายสุเทพ  ปาลสาร รอง ผอ.สพป.ขอนแกน เขต ๔ ประธานกรรมการ 

๒. นางถาวร  ผาบสิมมา ศึกษานิเทศก กรรมการ 
๓. นางอนงลักษณ  ศรีเวียงราช ศึกษานิเทศก กรรมการ 
๔. นายณรงควิทย  ตรีพงษรัตนกุล ศึกษานิเทศก กรรมการ 
๕. นางสาวทัศนา  ศรีภูมิ ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๖. นายโกสิน  สะตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหนาท่ี   ดําเนินการดานพิธีการตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ 
 

 คณะกรรมการฝายเอกสาร  
 

๑. นายโกสิน  สะตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพรรณิภา  ดอกไม นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๓. นายสายัณห  ศรีลุน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๔. นางอุบล  ชาอุน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๕. นางภัทรพร  สุขสรอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๖. นางยุวดี  จันทเจริญพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๗. นางชนมสิตา  บาลยอ ลูกจาง กรรมการ 
๘. นางสาวกรพินธุ  นามบุญเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี   รวบรวม  เรียบเรียงเอกสาร  จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
 

 คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ   
 

๑. นายพีระ  พรหมกัลป นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุม ICT 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุพัฒน  จันทรเปลง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๓. นายปรนิกร  นาหนองตูม ลูกจาง กรรมการ 
๔. นายธนากรณ  ศรแกว ลูกจาง กรรมการ 
๕. นายวรพนธ  รบศึก ลูกจาง กรรมการ 
๖. นายรเมศ  นาสินพรอม นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี   รับผิดชอบดานเทคโนโลยี  จัดทําการนําเสนอตอท่ีประชุม  ดานเครื่องเสียง  บันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว  
ตัดตอ  และนําข้ึนเผยแพรประชาสัมพันธทาง Website  สพป.ขอนแกน เขต ๔ 

 
 
 



ภาคผนวก  ค 

 
-๔- 

 
 

คณะกรรมการฝายสถานท่ี  
 

๑. นางสาวบุษบา  นาอุดม ผอ.กลุมอํานวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายโกศล  พินิจมนตรี ชางปูน๔ กรรมการ 
๓. นางสาวสุดารัตน  ปดสี ลูกจาง กรรมการ 
๔. นางพรนิภา  หมีทอง ลูกจาง กรรมการ 
๕. นางสาวจุฑาภรณ  ปองคําลา ลูกจาง กรรมการ 
๖. นายชัชวาล  สงพัด ลูกจาง กรรมการ 
๗. นางพัชรินทร  แสนอุบล นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี  จัดสถานท่ีในการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย  เหมาะสม  สวยงาม 
  
 

คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี  
 

๑. นางสาวเพญ็ศรี  พรหมเทศ ผอ.กลุมบริหารงานการเงินฯ ประธานกรรมการ 
๒. นางนภาเพ็ญ  ศรีหาพุฒ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
๓. นางอํานวย  บุญสงค จพง.พัสดุ กรรมการ 
๔. นางจํารัส  แสนเหวิม จพง.พัสดุอาวุโส กรรมการ 
๕. นางสาวจิราพร  สอนไชย ลูกจาง กรรมการ 
๖. นางสาวพัชนี  กองพรมฤทธิ์ จพง.ธุรการ กรรมการ 
๗. นายณิชพน  คงปญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
๘. นายสุรจิต  แสนลุน พนักงานราชการ กรรมการ 
๙. นางสาวณัชชา  ออนสําลี ลูกจาง กรรมการ 

๑๐. นางรุงนภา อิโน ลูกจาง กรรมการ 
๑๑. นางสาวกรพินธุ  นามบุญเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๑๒. นางเสาวลักษณ  พรหมที นักวิชาการเงินฯ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี   เบิกจายเงินตามโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ค 

-๕- 
 
 

คณะกรรมการฝายประเมินผล      
 

๑. นายโกสิน  สะตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพรรณิภา  ดอกไม นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๓. นายสายัณห  ศรีลุน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๔. นางอุบล  ชาอุน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๕. นางภัทรพร  สุขสรอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๖ นางยุวดี  จันทเจริญพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๗. นางสาวกรพินธุ  นามบุญเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

 
 

มีหนาท่ี   จัดทําแบบสอบถาม  เก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารูปเลมรายงานผลโครงการ 
 

  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงค                 
อยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
 

   ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

     ส่ัง  ณ   วันท่ี    ๗    เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

                                
                                                                           (นายบวร   เทศารินทร) 
           ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ปฏิบัติหนาท่ี 
         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๔ 



ภาคผนวก  ง 

 

 

คณะผูจัดทํา 

ที่ปรกึษา 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4 

 

ผูสนับสนุนขอมูล 
 

ผูอํานวยการกลุม/หนวย   ทุกกลุม/ทุกหนวย 

ศึกษานิเทศกและบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 4 ทุกทาน 

 

คณะทํางาน 
 

1. นายสุเทพ  ปาลสาร รอง  ผอ.สพป.ขอนแกน  เขต 4 

2. นายโกสิน  สะตะ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

3. นางพรรณภิา  ดอกไม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพเิศษ 

4. นางอุบล   ชาอุน นักวเิคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 

5. นางภัทรพร  สุขสรอย นักวเิคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 

6. นางยุวดี  จันทเจริญพงศ นักวเิคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 

7. นางสาวกรพินธุ   นามบุญเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 

 

รวบรวม  เรยีบเรยีง  และจัดทํารูปเลม 
 

 นางสาวกรพินธุ  นามบญุเรือง นักวเิคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 

   

ปก 

 นายรเมศ  นาสินพรอม           นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 
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