


 

   

 

บทนํา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕  

พ.ศ. ๒๕6๑–๒๕6๔  จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหได

มาตรฐานตามท่ีกําหนดในระยะ ๔ ป โดยกระบวนการจัดทําเกิดจาการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของในการจัด

การศึกษาซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครูผูสอน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา รวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและ

ภายนอก โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  รวมท้ังนํากรอบ แนวคิด นโยบายระดับตางๆ รวมท้ังหลักการทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกับการศึกษาเพ่ือประกอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕  ดังนี้   

๑. กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ ใชกรอบแนวคิด หลักการ และนโยบายสําคัญ

เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ป ดังนี้ 

 ๑.   ศาสตรพระราชา 

  ๒.  พระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 

  ๓.  ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

  ๔.  นโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา 

  ๕.  นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๖.  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ  ๒๕6๑  

  ๗.  ไทยแลนด ๔.๐ 

  ๘.  ทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๒.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญมีความรู 
ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไดรับการพัฒนา 

อยางสมํ่าเสมอ 

๒.ศูนยเครือขายโรงเรียนมีการประสานงานในการจัดการศึกษา 

อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ตระหนักและมีกระบวนการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เนื่องจากไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 

๔. มีสมาคมและชมรมทางวิชาการท่ีหลากหลายชวยสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหเขมแข็ง  

สวนท่ี ๑ 
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๕. องคกรของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน และชุมชนใหความรวมมือในการจัด
การศึกษา 

๖. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม 
๗. การขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบรรลุ

เปาหมายเกิดผลสําเร็จในภาพรวมอยูในระดับดีมาก 
๘. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต ๕ เปนตนแบบในการศึกษาดูงาน 

 9.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู  และการนิเทศการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จุดออน (Weakness) 

1. มีการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษาคอนขางนอย  
2. การนําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแผนปฏบิัติการประจําปไปสูการปฏิบัติยังไมเต็มประสิทธิภาพ 
๓.  การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลยังไมสอดคลองกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ 

          ๔.  มีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากทําใหการจัดการศึกษาไมมีคุณภาพ 

 ๕.  มีครูผูสอนไมตรงกับวิชาเอกท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

โอกาส(Opportunities) 

            ๑.  สถาบันอุดมศึกษา องคกรของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรเอกชนและชุมชนรวมพัฒนาการ

จัดการศึกษา 

๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ และการคมนาคม ในทองถ่ินเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.  สังคมมีความสงบสุข มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

๔.  สถานท่ีตั้งของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยูบนเสนทางหลักของการคมนาคมขนสงของประชาคมอาเซียน 

อุปสรรค (Threats) 

1. ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารในบางพ้ืนท่ีไมมีประสิทธิภาพ 
2. ในบางพ้ืนท่ียังมีปญหาสังคม เชน  ปญหาครอบครัวความยากจนการติดสารเสพติดมีคานิยมท่ีไมพึง

ประสงคสงผลตอการออกกลางคัน และคุณภาพการศึกษา   
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 

  วิสัยทัศนประเทศไทย ป 2558 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

ประเทศไทยไดประกาศ วิสัยทัศน เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อวา “ม่ันคง ม่ัง

ค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาท้ังดานเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง ดานการใชจาย จัดหางบประมาณเพ่ือ

พัฒนาประเทศไทยใหมากข้ึน แกปญหาดานสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา 

วิสัยทัศน  “ม่ันคง ม่ัง ค่ัง ยั่ งยืน” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข ภายใต  “ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ 

แหงเขต อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ

ประชาชนจากภัย คุกคามทุกรูปแบบ การอยู ร วม กันในชาติอย างสันติสุ ข  เปนปกแผน มีความม่ันคง 

ทางสังคม ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน

ธ ร รมและคว าม  อยู ดี มี สุ ข ของปร ะช าช น  ค ว ามยั่ ง ยื นขอ งฐ านทรั พยากร ธ ร รมชาติ  สิ่ ง แ วดล อม  

ความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคง 

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ 

และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคง 

ในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  

มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ

การเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนาไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่อง และโปรงใสตามหลัก ธรรมาภิบาล สังคมมีความ

ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน มี

ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต 

มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน มีการออมสําหรับวัยเกษียณ 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง 

ความเหลื่อมลาของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึนไมมี 

ประชาชนท่ีอยูใตเสนความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจาก

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต 

การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสราง การพัฒนาตอเนื่อง 

สวนท่ี ๑ 
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ไป ไดแกทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน 

ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ

ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม

สมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึนคนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ

ผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยาง

สมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

นโยบายของนายกรัฐมนตรี 

คําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

วันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 นโยบายดานการศึกษากําหนดไวในขอท่ี 4 การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายดานวิจัย ขอท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมในการใชประโยชน 

จากวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ 1) การปกปองและ

เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม 

และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) 

การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6)การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจาก

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสราง

สมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล 

และการปองกันปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ดังนี้ 

          ขอ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

        สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความ

จงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 

และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปากยามหรือประสงคราย  

มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงความรูสํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจน

เผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจ 

เพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาท่ีสถาบันการศึกษา 
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ตลอดจนหนวยงานท้ังหลายของรัฐ เรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 

ขอ 3 การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

         - เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องมาจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคม 

ของแรงงานอาเซียน 

         - จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ

และประชาชนท่ัวไป โดยใชคานยิมหลัก 12 ประการ  

          ขอ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวิติศาสตรและความเปนไทย เพ่ือสรางสังคมให

เขมแข็งอยางมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้ 

                  - จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ท้ังในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน 

                   - ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู สนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปน

ของผูเรียน และลักษณะของพ้ืนท่ีของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

            - ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไป  

มีโอกาสจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และรวมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา 

สูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                  - พัฒนาคนในทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางความรูและทักษะใหมท่ีสามารถ

ประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

                  - สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะตรงตาม 

ความตองการทองถ่ินและตลาดแรงงาน 

                  - พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู สงเสริม ใหครู 

มีวุฒิตามวิชาท่ีสอน ใหสามารถนําเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใชเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

                  - ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหทุกองคกรมีบทบาทในการ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                  - อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากลและการ

สรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก 

                  - ปลูกฝงคานิยม และจิตสานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปดพ้ืนท่ีสาธารณะ  

ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
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          ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

         - สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจนักกีฬา  

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี 

         ขอ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือนาไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย 

                  - สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวารอย

ละ 1 ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 เพ่ือใหประเทศสามารถแขงขันและกาวหนาทัดเทียม

ประเทศอ่ืน 

                  - เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เชื่อมโยงระหวางการเรียนรู 

กับการทองจํา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม มีชองทางในการใชเทคโนโลยีระหวางหนวยงานและ

สถานศึกษา 

                  - การปฏิรูประบบใหสิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการทางานวิจัยและพัฒนา  

ไปตอยอดหรือใชประโยชน สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุมจังหวัด 

ใหสอดคลองความตองการของทองถ่ิน และนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได 

                  - สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยใหมีนโยบายจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย สรางโอกาส 

การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 

                  - ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิจัย 

และพัฒนา และดานนวัตกรรมซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชย 

ของภาคอุตสาหกรรม 

จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) 

 ดวยราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันศุกรท่ี 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล าแต งตั้ ง ใหนายธี ระเ กียรติ  เจริญเศรษฐศิลป  เปนรั ฐมนตรีว าการ

กระทรวงศึกษาธิการและหมอมหลวงปนัดดาดิศกุล เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงในวันท่ี 20 

ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการท้ังสองทาน พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดาดิศกุล ไดมอบนโยบายและจุดเนน

เชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ 

 1. นอมนําแนวพระราชดําริ  สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ดานการศึกษา 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
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กูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพรอันสูงสุด 

และมอบเปนนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

  1) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  

มีใจความสําคัญวา (1) “การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ 

ท่ีถูกตอง (2) การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ันคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม 

(Character Education)” 

   2) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

   (1) นักเรียน 

   “ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพ่ือนท่ีเรียนล้ําหลัง มิใชสอน 

ใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดท่ีหนึ่งของชั้นแตตองใหเด็ก

แขงขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

   “ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียน ชั้นตน  

ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (6 มิ.ย.2555) 

    “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากข้ึน จะไดมีความสามัคคี 

รูจักดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน” (5 ก.ค.2555) 

    “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 

  (2) คร ู

   “เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จํานวน 

ไมพอ และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมท่ีจะสอนเด็กใหไดผลตามท่ี

ตองการ จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใชปรัชญา

ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  วิ ธี ก า ร คื อ  ก า ร ใ ห ทุ น แ ล ะ อ บ ร ม  ก ล า ว คื อ  ต อ ง มี ค ว า ม รู ท า ง วิ ช า ก า ร 

ในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูท่ีแทจริง คือมีความรักความ

เมตตาตอเด็ก ควรเปนครูทองท่ีเพ่ือจะไดมีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดของตน ไมคิดยายไปยายมา” 

(11 มิ.ย.2555) 

   “ตองปรับปรุงครู  ครูจะอายุ  40-50 ป  ก็ตองเรียนใหม  ตองปฏิวัติครูอยางจริงจั ง” 

(6 มิ.ย.2555) 

   “ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพ่ือใหไดตําแหนง 

และเงินเดือนสูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปท่ีใหม สวนครู ท่ีมุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน ระบบ 

ไมยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดี  

ซ่ึงสวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (5 ก.ค.2555) 

   “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรูท้ังหมดวิ

ชํ า  ก็ต อง เสี ย เ งินไปสมัครเรี ยนพิ เศษกับครูท านนั้น  จะเปนการสอนในโรง เรี ยนหรือส วนตั ว ก็ตาม”        

(5 ก.ค.2555) 
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 2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

 กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ภายใต

วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ซ่ึงไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชําติเปนจุดเนนดานการศึกษาที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ 

1) ความม่ันคง 

2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 

3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบกํารบริหารจัดการภาครัฐ 

 3. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

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

2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

3) กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช …. 

4) ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม 

 4. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ 

                   โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้ 

   1) ดานความม่ันคง 

    แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เนนการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความ

ปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนชวยเพ่ือนโดยใชรูปแบบ Active Learning 

   2) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 

    แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

    2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 

    2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง  

     2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยจัดทํา Echo English Vocational ซ่ึงเปน Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา

และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย 

     2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 2560  

จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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    2.2) การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ใหพิจารณาแนวทางการปรับโรงงาน

เปนโรงเรียน 

   3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

   แนวทางหลัก 

   3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

    3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

     (1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็ก

อายุ 3 - 5 ป)  

     (2) หนวยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก  

      3.1.2) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  

      (1) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในเด็ก เยาวชนและตอ

ยอดการสรางความดี ซ่ึงโมเดลการสรางความดีมีหลายทางในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและโครงการยุวทูต

ความดี 

      (2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซ่ือสัตย” 

      3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  

      (1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได 

      (2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชาซ่ึงอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชาภูมิศาสตรICT 

และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุนชวยเหลือจาก

ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

      (3) เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุง

หองสมุด 

      (4) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในหองเรียนปกติ

และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ 

PISA และ STEM Education 

    3.1.4) การวัดและประเมินผล  

      (1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือใหผลคะแนนสูงข้ึน 

      (2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันนพ้ืนฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ 

      (3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป

คณะทํางานออกขอสอบ 

   3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

     3.2.1) การสรรหาครู  
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      (1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู  

(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตาม พรอมการพัฒนา) 

     (2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู 

      3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

      3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 

      (1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะ และการ

ไดรับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ 

      (2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

  4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

   แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   4.1 สร างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ คุณภาพสถานศึกษา 

ท่ีตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 

   4.2 เ พ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ านเทคโนโลยี ดิจิ ทัล  โดยบู รณาการเทคโนโลยีดิ จิ ทัล 

เพ่ือการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล

สารสนเทศเ พ่ือการศึกษา ด านสื่ อและองคความรู  รวมถึงการ พัฒนาบุคลากรให ใช เทคโนโลยีดิจิ ทัล 

อยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  

   4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสรางความเทาเทียม 

ในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House 

  5) ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

   แนวทางหลัก  :  พัฒนาหลั กสู ตร  กระบวนการ เ รี ยนการสอน การสร า งจิ ตสํ านึ ก / 

ความตระหนักในการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  6) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

   แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

   6.1) เรื่องกฎหมาย เตรียมความพรอมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ

.... จํานวน 12 ฉบับ ดังนี้ 

    6.1.1) กฎหมายหลัก 

    6.1.2) กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 

   6.2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   6.3) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ท่ีเปนรูปธรรม ชัดเจน 

   6.4) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนท่ี ใหสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด เปนฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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        5. การ ขับเค ล่ือน กํ า กับและการติดตามการนํ าจุด เนน เ ชิงนโยบายรั ฐมนตรีว าการ

กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ 

      1) ใหสวนราชการ หนวยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิง

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6 

ดาน 

     2) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักและกําหนดกรอบการติดตาม 

ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

   (1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนําจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการ

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร สู ก า ร ป ฏิ บั ติ  เ พ่ื อ เ ป น ก ล ไ ก ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล  

การดําเนินงานตามนโยบาย 

   (2) ติดตามการนําจุดเนนเชิงนโยบายนโยบายสูการปฏิบัติ ประกอบดวย การประชุมติดตามราย

ไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซ่ึงการรายงานขอมูลเปนเอกสาร/e-report และการตรวจราชการ 

   (3)จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเปนจุดเนนท่ีตองเรงรัดใหปรากฏผลโดยเร็ว

ในทุกเดือน (กอนวันพุธสัปดาหสุดทายของเดือน) 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   

 กระทรวง ศึกษาธิการ  ได จั ด ทําแผนพัฒนาการ ศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ  ฉบับ ท่ี  12  

(พ.ศ. 2560-2564) โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการดําเนินงาน และ

สอดคลอง กับ ทิศทางการ พัฒนาประเทศในช ว งแผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสั งคมแห งชาติ  ฉบับ ท่ี  12  

(พ.ศ.2560-2564) โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้  

 วิสัยทัศน 

 “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  

 พันธกิจ 

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

 2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ   

 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 

 2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

 3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 4. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
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            ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก   

 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา  

   2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จากการทดสอบระดับชาติ 

 3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  

 4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก  

 5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 

 6. รอยละความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศึกษาท่ีทํางานให    

 7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานทํา หรือประกอบอาชีพ 

อิสระภายใน 1 ป    

 8. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ  

 9. รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน  

 10. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป  

 11. รอยละของกําลงัแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  

 12. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ป 

 13. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน  

 14. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

           ยุทธศาสตร 

 1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

 2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา    

   3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ ของการพัฒนา 

ประเทศ    

 4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  

 6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

           วิสัยทัศน 

            การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน 

ของความเปนไทย 

           พันธกิจ 

           1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

           2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลัก 

ของคนไทย 12 ประการ 

           3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสราง 

ความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 

           เปาหมาย 

           1. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

           2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

           3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสมัฤทธ์ิ 

           4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเปน

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

           5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ 

บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษา 

           6. พ้ืนท่ีพิเศษไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบท

ของพ้ืนท่ี 

           7. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

อยางมีประสิทธิภาพ 

  8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร 

  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

    2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

  3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายในการดําเนินงาน 6 ดาน ดังนี้ 

     นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

            ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1.  เสริมสร างความ ม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 1.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา  

หรือ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 

 1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต

คอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  

ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง  

              2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค    

    2.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

    2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม  

และความรุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม  ภัยจากไซเบอรฯลฯ 

    3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

    3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

    3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ  

    3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

    3.4 เขตพ้ืนท่ีชายแดน 

    3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 

        นโยบายท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

 1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม  

  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําหลักสูตร

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการของ

ผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 
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  1. 2  สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู

คา และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

         2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 

                         2.1 พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ  สังคม 

และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

     2.2 ส งเสริมสน ับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนได ตามชวงวัย 

     2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 

     2.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรู ท้ังใน

และนอกหองเรียน 

     2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

                        2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 

                        2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูไดท้ังใน

หองเรียน และนอกหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

                        2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา(Dual 

Education), หลักสูตรระยะสั้น  

                        2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 

และผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

                        2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

อยางเขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

                  3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

                       3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 

International Student Assessment)  

                        3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ  

                       3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรค

นวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับประเทศไทย4.0 
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                   4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

                        4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

                        4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

โดยเนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน 

            นโยบายท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

               ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ในรูปแบบท่ีหลากหลายเชน 

     1.1 TEPE Online(Teachers and Educational personnel Enhancement Based on 

Mission and Functional Areas as Majors) 

     1.2 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

     1.3 การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) 

     1.4 การพัฒนาครูท้ังระบบท่ีเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะฯลฯ 

    2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของดังนี้  

     2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา 

     2.2 การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

           นโยบายท่ี 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

                ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

   1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

     1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา 

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

     1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

                    2. ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

                       2.1 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส ท่ีไมอยู

ในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน    

                       2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึงเชน 

การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology: DLIT) , 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(Distance Learning Television : 

DLTVฯลฯ) 
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           นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

               ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

    1. จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

     1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และนอมนํา

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

     1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู  

และสื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

           นโยบาย ท่ี  6  ด านการ พัฒนาระบบบริหารจั ดการและส ง เสริ มให ทุกภาคสวน มีส วนร วม 

ในการจัดการศึกษา 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 

     1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน โรงเรียน 

ท่ีประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียน

กีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

     1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง   

     1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สถานศึกษา 

และองคคณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 

                   2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

                       2.1 สงเสรมิการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-base 

Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”เปนตน 

                       2.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  และ

สํานักงานศึกษาธิการภาค  

                       2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ 

                       2.4 สงเสรมิและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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                   3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

                        3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ  

สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 

       3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ 

ท่ีหลากหลาย                  

 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 

โดยใช SWOT ANALYSIS ซ่ึงกําหนดปจจัยแวดลอมภายนอก 4 ดาน ไดแก ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี   

ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย และกําหนดปจจัยแวดลอมภายใน 6 ดาน ไดแก ดานโครงสราง 

และนโยบาย ดานผลผลิตและการใหบริการ ดานบุคลากร ดานประสิทธิภาพทางการเงิน ดานวัสดุอุปกรณ และดาน

การบริหารจัดการ ผลการวิเคราะห ดังนี้ 

          1. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) 

             จุดแข็ง (Strengths) 

             1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญมีความรูความสามารถและมีศักยภาพในการปฏบิัติงาน

เนื่องจากไดรับการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ 

             2.ศูนยเครือขายโรงเรียนมีการประสานงานในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากสรางเครือขาย

ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

              3.  ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ตระหนักและมีกระบวนการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เนื่องจากไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

              4.  มีสมาคมและชมรมทางวิชาการท่ีหลากหลายชวยสงเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาใหเขมแข็ง  

              5.  องคกรของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน และชุมชนใหความรวมมือในการจัด

การศึกษา 

             6. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

             7.การขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบรรลุเปาหมาย 

เกิดผลสําเร็จในภาพรวมอยูในระดับดีมาก 

             8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 เปนตนแบบในการศึกษาดูงาน 

     9. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการ  การจัดการเรียนรู  และการนิเทศการศึกษา อยางมี

ประสิทธิภาพ 

         จุดออน(Weakness) 

  มีการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษาคอนขางนอย 

          2. การนําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแผนปฏิบัติการประจาํป ไปสูการปฏิบัติยังไมเต็มประสิทธิภาพ 
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 3. การจดักระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลยังไมสอดคลองกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ 

           4. มีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากทําใหการจัดการศึกษาไมมีคุณภาพ 

  5. มีครูผูสอนไมตรงกับวิชาเอกท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

         โอกาส(Opportunities) 

           1. สถาบันอุดมศึกษา องคกรของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน และชุมชน รวมพัฒนา 

การจัดการศึกษา 

           2. สภาพทางเศรษฐกิจ และการคมนาคม ในทองถ่ินเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

           3. สังคมมีความสงบสุข มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

           4. สถานท่ีตั้งของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยูบนเสนทางหลักของการคมนาคมขนสงของประชาคมอาเซียน 

          อุปสรรค (Threats) 

          1. ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารในบางพ้ืนท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

           2. ในบางพ้ืนท่ียังมีปญหาสังคม เชน  ปญหาครอบครัว ความยากจน การติดสารเสพติด มีคานิยมท่ีไมพึง

ประสงค สงผลตอการออกกลางคัน และคุณภาพการศึกษา 

           3. ผูปกครองนักเรียนบางสวนมีรายไดนอย ไมสามารถสนับสนุนใหบุตรหลานไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

           4. อาชีพของผูปกครองนักเรียนบางประเภท ทําใหไมมีเวลาในการดูแลเอาใจใสนักเรียนเทาท่ีควร 

           5. โรงเรียนบางแหงมีจํานวนบุคลากรครูไมเพียงพอตอกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนลดลง 

           6. รัฐบาลกําหนดใหจายเงินอุดหนุนรายหัวท่ีเทากันสงผลใหปจจัยสนับสนุนนักเรียนดอยโอกาสไมเพียงพอ 
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        ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๕  ไดจัดใหมีการประชุมระดมความ
คิดเห็นเพ่ือกําหนดคานิยม  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายการใหบริการ  กลยุทธ  เปาหมายความสําเร็จ  
มาตรการ ซ่ึงท่ีประชุมไดกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกรและแนวทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ดังนี้ 

           คานิยม 
          นําสมัย  ใสใจบริการ  ทํางานเปนทีม 

           วิสัยทัศน  (Vision) 
           ภายในป  ๒๕๖๔  สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  ๕ เปนองคกร
คุณภาพชั้นนําระดับชาติ โดยนอมนําศาสตรพระราชาเปนแนวทาง 

           พันธกิจ  (Missions) 

                      พันธกิจ  (Missions) 
                       1. สงเสรมิ สนับสนุนใหสถานศึกษามุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) 
     2. สงเสริมใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย มุงพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอม มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 

                3. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคใหแกประชากรวัยเรียนในการเขาถึงการศึกษาและการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพในรูปแบบท่ีเหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแตละบุคคล 

               4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายสูการเปนมืออาชีพ 
               5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

สูความเปนเลิศ 
               5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานอมนํา “ศาสตรพระราชา”เปนแนวทางในการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

           เปาประสงค  (Goals)  
 1. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอม มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

               2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแตละบุคคล 
                      3. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) 
                           4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายสูการเปนมืออาชีพ 
                      5. สถานศึกษาทุกแหงมีคุณภาพตามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                        6. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงนอมนําศาสตรพระราชาเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

สวนท่ี ๓ 
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           กลยุทธ  (Strategies) 

         ๑. เพ่ิมโอกาสและความเทาเทียมทางการศึกษา 

         ๒. ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  

         ๓. เพ่ิมศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 

         ๔. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

                  กลยุทธท่ี  ๑ เพ่ิมโอกาสและความเทาเทียมทางการศึกษา 

                ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ไดรับโอกาสในการเขารับบริการ 

    ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

๒. รอยละ ๙๐ ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับ 

    บริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือ 

    นักเรียน 

๔. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริม 

    ความประพฤตินักเรียน 

๕. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน 

๖. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

๗. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม  

    เต็มตามศักยภาพ 

๘. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

    อยางท่ัวถึง 

 มาตรการ 

                  ๑. เรงรัด ติดตาม การเกณฑเด็กเขาเรียนตามสํามะโนนักเรียน 

                    ๒. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กดอยโอกาสท่ีไมอยู 

ในทะเบยีนราษฎร ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัวองคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา   

                  ๓. สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

                   ๔. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กดอย

โอกาสและเด็กไรสัญชาติใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
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 กลยุทธท่ี ๒ ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  

         ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนท่ีมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรตามความจําเปนและความตองการ

ของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

๓. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนผานเกณฑ การประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา 

๕. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

๖. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

สติปญญา และพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

๗. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีทักษะ การอาน การเขียน ผานเกณฑ ตามชวงวัย 

- ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ อานออก เขียนได 

- ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ - ๖ อานคลอง เขียนคลอง 

๘. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน 

๙. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT)        

ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผลตั้งแตรอยละ ๕๐ข้ึนไป มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

๑๐. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีคะแนนสอบ       

O-NET ตั้งแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไปในแตละกลุมสาระมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

๑๑. รอยละ ๗๐ ของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา  และคิดสรางสรรค จากการเรียนรูผาน

กิจกรรมการปฏิบตัิจริง  (Active Learning) 

๑๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคลอง

กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับ

นักเรียน 

๑๔. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 

หองสมุดและแหลงเรียนรู 

๑๕. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย ๑ หลักสูตร 

๑๖. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนท่ีมีท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี

ความสามารถพิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
๑๗. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบ 
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      อาชีพ 

๑๘. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA(Programmer  for 

      International Student Assessment) สูงข้ึน 

๑๙. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 

      ในดานตางๆ 

๒๐. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

      (STEM Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐ 

๒๑. รอยละ ๘๐ ของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา 

      คุณภาพการจัดการศึกษา 

๒๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัย 

      ไปใชพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูการวัดและประเมินผล 
๒๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง 

๒๔. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร และ

คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

                 มาตรการ 

          ๑. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําหลักสูตร

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรตามความจําเปนและความตองการ

ของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน 

         ๒. สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ท้ังใน และนอกหองเรียน 

         ๓. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
         ๔. สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคา 

และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา 

         ๕. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

          ๖. พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

         ๗. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย 

ความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู 

ไดท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
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         ๘. สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูการวัดและประเมินผล โดยเนนใหมี

การวิจัยในชั้นเรียน 

         ๙. นอมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา 

หรือ ศาสตรพระราชามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 

                   ๑๐. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี ความสมานฉันท สันติวิธี และยึดม่ัน 

ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริทรงเปนประมุข 

          ๑๑. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามชวงวัย  

          ๑๒. เสริมสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมเชน อาชญากรรม และความ

รุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 

         ๑๓. เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย  

ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง 

               กลยุทธท่ี ๓  เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

               ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑.รอยละ  ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยี 

   สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 

๒. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยาง 

    มีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุ 

    แตงตั้งตรงความตองการของสถานศึกษา 

๔. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย 

๕. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

               มาตรการ 

         ๑. พัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสอดคลองกับยุค Thailand ๔.๐  ไดอยาง

หลากหลาย 

         ๒. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถและจิตบริการ 

         ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning community: PLC) 

         ๔. สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ Active Learning 

         ๕. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 
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กลยุทธท่ี  ๔  บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

               ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดทําแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ 

การจัดการศึกษา 

๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษแตละประเภทมีการพัฒนา 

     การจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 

๕. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

๖. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานองค 

    คณะบุคคลและบุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 

๗. รอยละ ๑๐๐ ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

๘. รอยละ ๑๐๐ ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 

๙. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายสรางความเขมแข็งในการยกระดับ 

    คุณภาพการศึกษาอยางนอย ๑ เครือขายข้ึนไป 

๑๐. รอยละ ๑๐๐ ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ 

    แบบมีสวนรวมดวยพลังประชารัฐ 

๑๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับสงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชนสังคม  

และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล 

ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๑๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการประสานขอมูลการกับสถาบันหรือหนวยงานทาง

การศึกษาในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

๑๓ รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ 

สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๔ รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรูการสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๑๕. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนอย๑ เครือขายข้ึนไป 

๑๖. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบูรณาการ“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการ

เรียนรูอยางยั่งยืน 
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๑๗. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี สมานฉันท สันติ

วิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน

ประมุข 

               มาตรการ 

                    ๑. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

           ๒. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุงเนน

การมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

          ๓. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

          ๔. สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขายเชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมโรงเรียน  

          ๕. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อสารและระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 

          ๖. พัฒนานวัตกรรมหรือการวิจัยในการพัฒนาใหสอดคลองกับยุคThailand ๔.๐ 

          ๗. นําผลการดําเนินงานมาใชปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง                

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

                   คุณภาพ  หมายถึง คุณภาพของผูเรียน บุคลากร และองคกร  

           คุณภาพผูเรียน หมายถึงคุณภาพตามทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs ๘Cs) 

           คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดจนเปนท่ียอมรับตามสมรรถนะประจําสายงาน 

           คุณภาพองคกร หมายถึง การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน 

ในสังกัดประสบผลสําเร็จสามารถเปนแหลงศึกษาดูงานได  

                   ช้ันนํา หมายถึง เปนหนึ่ง เปนแนวหนา เปนแบบอยางของหนวยงานอ่ืน 

                   ตัวช้ีวัด หมายถึง สิ่งท่ีบงบอกหรือแสดงใหเห็นวา เปนองคกรคุณภพาชั้นนํา ไดแก เปนแหลง

ศึกษาดูงาน ผลสําเร็จดานคุณภาพ ไดแก ผลการทดสอบระดับชาติ ไดแก ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

O-NET  NT  PISA ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม ผลการประเมินดานตางๆ เปนท่ีประจักษและสามารถเปน

แหลงศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืน  

                  ศาสตรพระราชา หมายถึง แนวพระราชดําริ พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา  
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                                               การนําแผนสูการปฏิบัติ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564 ) ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จัดทําข้ึนโดยการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ภายใตวิสัยทัศน           

“ภายในป  ๒๕๖๔  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  ๕ เปนองคกรคุณภาพช้ันนําระดับชาติ โดยนอมนํา

ศาสตรพระราชาเปนแนวทาง” โดยใช 4 กลยุทธในการขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน ดังนี ้

 กุลยุทธท่ี 1 เพ่ิมโอกาสและความเทาเทียมทางการศึกษา 

         กลยุทธท่ี 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
         กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         กลยุทธท่ี 4 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564 )  
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวิสัยทัศน
ท่ีกําหนดภายใน 4 ปการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ จึงกําหนดแนวทางใน
การนําแผนสูการปฏิบัติในระดับตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการดังนี้ 
๑.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปรองรับโดยวิเคราะหโครงการใหสอดรับกุลยุทธ มาตรการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
๑.๒ แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการใหไดโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 
๑.๓ อนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป 
๑.๔ แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผน 
๑.๕ ประเมินโครงการและรายงานผลการดําเนินงานประจําปแผยแพรใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๑.๖ นําผลการประเมินโครงการในแตละปมาวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรคและความ 

       เปนไปไดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในปตอไป (PDCA) 
 

๒. ระดับศูนยเครือขาย 
๒.๑ คณะกรรมการบริหารศูนยเครือขายรวมกันวิเคราะหแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564 )เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ระดับศูนยเครือขายโรงเรียน 

๒.๒ รวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการระดับศูนยเครือขายใหสอดรับการแผนพัฒนาคุณภาพของ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒.๓ แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินโครงการของศูนยเครือขาย 
๒.๔ ประเมินโครงการและรายงานผลการดําเนินงานประจําปแผยแพรใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๒.๕ นําผลการประเมินโครงการในแตละปมาวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรคและ 

สวนท่ี 4 
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ความเปนไปไดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในปตอไป (PDCA) 

 
๓. ระดบัโรงเรียน 

๓.๑ ผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรวมกันวเิคราะหนโยบายและแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาระยะ 4 ป ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 

๓.๒ ครู ผูบริหารโรงเรียนและผูเก่ียวของรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ 
นโยบายและมาตรการและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ ๔ ปของสํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
  ๓.๓ โรงเรียนแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําป 

๓.๔  ประเมินโครงการและรายงานผลการดําเนินงานประจําปแผยแพรใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๒.๕ นําผลการประเมินโครงการในแตละปมาวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรคและ 

ความเปนไปไดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในปตอไป (PDCA) 
 

๔. ปจจัยสูความสําเร็จ 
ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.๑ ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผูนําองคกร  
๔.๒ ความสามัคคี การทํางานเปนทีม  
๔.๓ การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวม 
๔.๔ การกํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง 
๔.๕ การประเมินโครงการ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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