
ระยะ  3  ป�  (พ.ศ. 2563- 2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)



 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  เปนหนวยงานทางการศึกษา

ภายใตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป(พ.ศ. 2563 - 2565) 

เปนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป(พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพ่ือใชเปน

กรอบทิศทางในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูป

ประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 

3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบาย  การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 - 2565 รวมท้ัง ใชเปนแนวทางในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในชวงเวลา

ดังกลาว 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของ          

ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป(พ.ศ. 2563 -2565)ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จนลุลวงไปดวยดี 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 

สารบัญ 
 หนา 

 

สวนท่ี 1 บทนํา  1 

กฎหมาย ยุทธศาสตร แผนสําคัญท่ีเก่ียวของ  1 

 กฎหมาย ยุทธศาสตร แผนสําคัญท่ีเก่ียวของ  1 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  1 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  2 

 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559   

 เรื่องใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย  2 

 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546  2 

 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  3 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  4 

 แผนการปฏิรูปประเทศ  6 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  6 

 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  7 

 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 10 

 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565)  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 11 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 13 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต 13 

 ขอมูลการจัดการศึกษา 15 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 18 

สวนท่ี 2 สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 19 

วิสัยทัศน  19 

พันธกิจ  19 

เปาประสงค 20 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 

 

กลยุทธ  20 

 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 20 

 กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากร 

วัยเรียนทุกคน 22 

 กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21  24 

 กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  27 

 

สวนท่ี 3 การขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 32 

แนวทางการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 32 

เง่ือนไขความสําเร็จ 33 

 

ภาคผนวก 

คณะผูดําเนินงาน 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

สวนท่ี  2   

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการศึกษาเพ่ือเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศใหผูเรียนมี

โอกาส ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเปน สามารถ

แกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝการเรียนรู  

และเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความ

เปนไทย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5   ซ่ึงเปนหนึ่งในหนวยงานทางการศึกษา

ภายใตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  ซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน 

“ภายในป 2566  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5                

เปนองคกรคุณภาพ ชั้นนําระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย 

ภายใตแนวทางศาสตรพระราชา” 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. จัดการศึกษาใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับความ

ปลอดภัย จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

5. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทาง

การศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

6. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะดานภาษา 

และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  

และยึดม่ัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและ

หนาท่ี อยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

สอดคลองกับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับอนาคต มีความรู ความเขาใจ สามารถ 

วางแผนในการศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา และสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

3. ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัย 

จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม 

รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีสมรรถนะ ความรู 

ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ( Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายดานดิจิทัล ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายดานปญญาประดิษฐ 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  

มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปน

ระบบใชงานวิจัย เทคโนโลย ีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 

กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัยจาก

ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม 

รวมถึงการจัด สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 

ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย ป 

2565 

1. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการ 

สรางภูมิคุมกันพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม 

แบบใหม ทุกรูปแบบ 

รอยละ 85 

 

แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

1. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจแกครู บุคลากร ทางการศึกษา ให

สามารถวิเคราะห ประเมินสถานการณ ความเสี่ยง และดําเนินการตาม

แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหสามารถปรับตัว

ตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

2. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ รูจักวิธีการ ปองกันและ

แกไข เก่ียวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต

และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซํ้า ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดาน

สิ่งแวดลอม ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

3. พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีมุงเสริมสรางทักษะชีวิต และทักษะอาชีพใหแก

ผูเรียน เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรค

อุบัติซํ้า 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

4. สงเสริม พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูดวยตัวเอง ท่ีนําไปสู 

Digital Life & Learning รวมถึงความพรอม ของครูผูสอนในการจัดการ

เรียนการสอนออนไลนเพ่ือความปลอดภัย เม่ือตองเผชิญกับสถานการณภัย

พิบัติและภัยคุกคาม 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

5. สงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอม และสรางระบบนิเวศนการเรียนรู ท่ี

ปลอดภัยในสถานศึกษา ใหผูเรียนมีความปลอดภัยมีความอบอุน และมี

ความสุขในสถานศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

6. เสริมสรางแนวทางการปองกันและแกปญหาจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ได

อยางทันทวงที เชน ภัยคุกคามทางไซเบอร การแสดงออกท่ีไมเหมาะสม 

พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกผูอ่ืน (Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การลวง

ละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความรวมมือจากภาคีเครือขาย 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

 

กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 

2.  ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค

จนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ 

4. เด็กกลุมเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน ไดรับการ

ชวยเหลือ ใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย ป 

2565 

1. อัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ

การศึกษาภาคบังคับเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

รอยละ 100 

2. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 70 

3. จํานวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ ทาง

การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 

ท่ีเหมาะสม ตามความจําเปน 

รอยละ 100 

4. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ 

นักเรียนยากจน 

รอยละ 50 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

1. สรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเสมอภาค โดยการ

คนหา เฝาระวัง ติดตาม และชวยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ป) ทุกคน ใหไดรับ

การดูแลและสงเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา ,กลุม

สงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

2. สรางโอกาสและความเสมอภาคการเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ

ใหแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางตอเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีด

ความสามารถของผูเรียน ความถนัด และศักยภาพของแตละบุคคล 

วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา , กลุม

สงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการคนหา เฝาระวัง ติดตาม และ

ประสานชวยเหลอื ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีอยูนอก

ระบบการศึกษาใหเขาถึงการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ และไดรับการพัฒนาตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล และสนับสนุนใหมีขอมูล องคความรู และ

แนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ท่ีจําเปนในการปองกันนักเรียนออกจากระบบ

การศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ

สะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ การวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

การพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

รร. 

5. สงเสริม พัฒนาการใชเทคโนโลยดีิจิทัลในการสรางโอกาส ทางการศึกษา กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกล

และการสื่อสาร 

รร. 

6. ระดมการมีสวนรวมของสังคมอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางโอกาส และลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา ,กลุม

นโยบายและแผน 

รร. 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึด

ม่ัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี 

อยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

สอดคลองกับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความ

พรอม ท้ังทางดานวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ( Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย ป 

2565 

1. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ และทักษะ 

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 100 

2. รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย   จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญา 

รอยละ 100 

3. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป รอยละ 100 

4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) 

รอยละ 41.33 

5. รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรู 

ภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) 

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 100 

6. รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับ การเตรียมความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 

PISA 

รอยละ 100 

7. รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน 

ตามพหุปญญา 

รอยละ 50 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย ป 

2565 

8. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปญญา 

รายบุคคล 

รอยละ 50 

 

แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

คุณภาพผูเรียน 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ี

จําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักใน

สถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข และนอมนําพระบรมราโชบายดาน

การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

2. พัฒนาผูเรียนตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences) กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ัน

สูง นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มี

ทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

4. สงเสริม พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูของผูเรียน ท่ีนําไปสู 

Digital Life & Learning 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

5. ดําเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผูเรยีน เพ่ือพัฒนาให

สอดคลองกับศักยภาพและสงเสริมขีดความสามารถ ตามศักยภาพ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

คุณภาพคร ู

6. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู รูปแบบ Active 

Learning / Co-creation ใหกับผูเรียน ในทุกระดับชั้น 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัด การเรียนการ

สอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ มีความรูความสามารถ ในการสรางสรรคและ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม (New 

Normal) มีแรงจูงใจ ในความเปนครูมืออาชีพ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

8. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี การพัฒนาตนเองทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนา รายบุคคล สงเสริมการทดสอบ

สมรรถนะรายสาขาในระดับสูง ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มี

จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

รร. 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 

9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 

และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศนหลัก คือ Career 

Education , Competency Building , Creative 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

10. สงเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรยีนรู (Assessment for 

Learning) ท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ของสถานศึกษา โดยใหมีรูปแบบ

วิธีการท่ีหลากหลาย เชน การทดสอบดวยขอสอบปรนัยและอัตนัย การ

ประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมิน 

ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนตน 

กลุมนเิทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

11. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอยางยั่งยืนในการจัดการเรียน

รวม 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

12. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาของผูเรียน รวมท้ังดําเนินการใหมี การขยายผล 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

รร. 

13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผานแพลตฟอรม ดานการศึกษาเพ่ือความ

เปนเลิศ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

14. บูรณาการการศึกษาเพ่ือ การศึกษาตอดานอาชีพ และการประกอบอาชีพ 

หรือการมีงานทําตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา ,กลุม

สงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษา

พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ใหสอดคลอง กับบริบทพ้ืนท่ี สนับสนุนการ

พัฒนาระบบและกระบวนการ บริหารจัดการกระบวนการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยง 

ในสถานศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล 

17 เสริมสรางความเขมแข็งศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ เปนเลิศ 

(HCEC) เพ่ือเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคคลสู

ความเปนเลิศ 

กลุมพัฒาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  และสถานศึกษาในสังกัด        

มีการนําระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

2. สถานศึกษาในสังกัดไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตัวและเอ้ือตอการบริหาร 

และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  และสถานศึกษาในสังกัด       

มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  และสถานศึกษาในสังกัด     

มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีสวนในการกําหนดแนวทางและแผนการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

ป 2565 

1. รอยละของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัล 

รอยละ 100 

2. สัดสวนของเวลาท่ีครูใชเพ่ือการเรียนการสอน และงานท่ี

เก่ียวของ กับการเรียนการสอนตองานอ่ืน ๆ 

สัดสวน 3 : 2 

3. รอยละสถานศึกษาไดรับการสงเสริมระบบประกันคุณภาพ

ภายในและสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา(SAR) 

รอยละ 100 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมิน ITA สูงข้ึน รอยละ 96 

5. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 80 

 

แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเปนปจจุบัน เพ่ือสามารถ

ตอบสนองความตองการ ท่ีแตกตางของนักเรียน และผูรับบริการทุกประเภท 

รวมท้ัง พัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน 

ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการ ท้ังใน

ภาพรวม และเฉพาะกลุมได โดยสามารถเชื่อมโยงกับ ฐานขอมูลกลางของ

หนวยงานอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกมิติ 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกลและ

การสื่อสาร 

รร. 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

2. พัฒนาและจัดระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สําหรับประชาชน และผู

มีสวนไดสวนเสีย ไดมีการเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกลและ

การสื่อสาร 

รร. 

3. สงเสริม การนําเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการใหมี ประสิทธิภาพ

ทุกระดับ 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกลและ

การสื่อสาร 

รร. 

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา  

4. สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานสําหรับโรงเรียนท่ีสามารถดําเนินการ จัดการ

เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

กลุมนโยบายและแผน 

, กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา ท่ีมี

คุณภาพ 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

6. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูได

อยางมีคุณภาพ ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใหผูเรียนไดมี โอกาสรับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และสงเสริมใหสถานศึกษา มีความ

เขมแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

การบริหารงบประมาณ 

9. จัดสรรงบประมาณและทรพัยากรดานการศึกษาในการขับเคลื่อน นโยบาย 

ตามความตองการและจําเปนของผูเรียนและสถานศึกษา ในบริบทของแตละ

พ้ืนท่ี และกระจายอํานาจการบริหาร และงบประมาณไปสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรมท่ีดําเนินการจากสวนกลาง เนน

กํากับทิศทางและติดตามประเมินผล 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

10. สนับสนุนใหมีการปรับอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ข้ัน

พ้ืนฐานใหเหมาะสม 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

การบริหารงานบุคคล 

11. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล กลุมบริหารงานบุคคล 

รร. 

12. พัฒนาบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการวาง

กลยุทธองคกร การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสรางสุข ในองคกร และ

พัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดานความเชื่อมโยงจาก

นโยบายสูการปฏิบัติ วัฒนธรรมการใหบริการ และการสรางเครือขายการ

ทํางาน และใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ มาตรฐานตําแหนง และวิทยฐานะ 

พัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความกาวหนาในอาชีพ 

มาตรฐานตําแหนงและวิทยฐานะ 

กลุมบริหารงานบุคคล 

รร. 

13. บริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครู ท่ีไมใชการสอน 

และบริหารอัตรากําลังในสํานักงานทุกระดับใหสอดคลองกับภารกิจ เพ่ือ

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล 

รร. 

14. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) โดยใหบุคลากร ในหนวยงานทุกระดับ  

นําหลักธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ

และตอเนื่อง 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา , กลุม

กฎหมายและคดี 

รร. 

15. เพ่ิมประสิทธิภาพการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

16. บูรณาการระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในเชิง

นโยบาย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร (Cluster) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

17. สงเสริมการมีสวนรวม และจัดการศึกษารวมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม และองคกรอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมบทบาท และกรอบภารกิจท่ี

ตอบสนองตอนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการมากข้ึน 

กลุมนโยบายและแผน 

,กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

สวนท่ี 1 

 บทนํา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนองคกรท่ีมีภารกิจสําคัญใน

การจัดและสงเสริม การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การดําเนินงาน ใด ๆ จะสงผลกระทบกับผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียจํานวนมาก การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน จึงจําเปนตองพิจารณา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ยุทธศาสตร และ

แผนท่ีเก่ียวของหลายประการ รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงาน ท่ีผานมาในปจจุบัน ท้ังแนวโนมการเขา

รับบริการ ผลการดําเนินงานจากการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ รวมถึง        

การวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจุบันของหนวยงาน ซ่ึงจะนําเสนอตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

 

กฎหมาย ยุทธศาสตร แผนสําคัญท่ีเก่ียวของ 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีกฎหมาย ยุทธศาสตร แผนตาง ๆ ท่ีสําคัญ          

และมีความเก่ียวของ ดังนี้ 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดมีการประกาศใชตั้งแตวันท่ี 6 

เมษายน 2560 ซ่ึงในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไวใน มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการให

เด็กทุกคนไดรับ การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดย

ไมเก็บคาใชจาย 

รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคท่ีหนึ่ง 

เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน               

ใหองคกรปกครอง สวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 

รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ัง

สงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน          

และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการ

จัดการศึกษาดังกลาว มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงอยาง

นอยตองมีบทบัญญัติ เก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ การดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ 

ใหเปนไปตาม แผนการศึกษาแหงชาติดวย 

การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ      

ไดตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับ

การศึกษา ตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 

ตามความถนัด ของตน 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดคํานิยามการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หมายถึง การศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา และกําหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ

และโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมี

คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได 

หรือไมมี ผูดูแลดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ 

การศึกษาสําหรับคนพิการ ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย          

และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม       

โดยคํานึงถึง ความสามารถของบุคคลนั้น 

 

คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่องใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป            

โดยไมเก็บคาใชจาย 

ไดกําหนดนิยามการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป เปนการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา 

(อนุบาล) (ถามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือ

เทียบเทา และใหหมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ        

พ.ศ. 2546 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหมีภารกิจเก่ียวกับการจัด และการสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร

แกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และการดําเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากร การ

จัดตั้ง จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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3) พัฒนาระบบการบริหาร และสงเสริม ประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ การนํา

เทคโนโลยี สารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการสงเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 

4)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัด

การศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษและประสาน สงเสริม 

การจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร

เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6)  ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ของ

สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติ       

เปนเปาหมาย การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลอง และบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560        

ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานรัฐ ทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว         

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบดวย ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียมและ

ความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ การพัฒนา

ประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2) ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตร   

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนท่ีจัดทําไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร

ชาติ โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํา

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงประเด็น
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

แผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความม่ันคง 2) การตางประเทศ 3) การ

พัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต   5) การทองเท่ียว  6) การพัฒนาพ้ืนท่ีและ         

เมืองนาอยูอัจฉริยะ  7) โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล  8) ผูประกอบการและวิสาหกิจ          

ขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม               

11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู 13) การสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทาง

สังคม 18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 20) การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายใหเปนองคกรเจาภาพหลัก ใน

ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู และเปนองคกรเจาภาพรวม ในประเด็นท่ี 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู มีเปาหมายระดับ

ประเด็น 2 เปาหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของ

โลกศตวรรษท่ี 21  สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล

เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ

ถนัดและความสามารถ ของพหุปญญาดีข้ึน มีแผนยอย 2 แผน ดังนี้ 

1.  แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมี แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 2) เปลี่ยน

โฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

4) พัฒนาระบบ การเรียนรูตลอดชีวิต และ 5) สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

และมีเปาหมาย ใหคนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และมีทักษะท่ีจําเปนของ

โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

2. แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีแนวทางการ

พัฒนา คือ  1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา 2) สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบ

สนับสนุนท่ีเหมาะสม สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ และมีเปาหมายของแผนยอย คือ ประเทศไทยมีระบบ

ขอมูลเพ่ือการสงเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการ

พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต       

มีเปาหมาย ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดาน

รางกายสติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต และมีแผนยอยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 แผนยอย ไดแก 

1. แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนา

ท่ีเก่ียวของ กับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

คุณลักษณะท่ีดี ท่ีสมวัยทุกดาน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมี

คุณภาพตามมาตรฐาน ท่ีเนนการพัฒนาทักษะสําคัญดานตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิด

ความจํา ทักษะการควบคุม อารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง 

ควบคูกับการยกระดับบุคลากร ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรู จริยธรรม และ

ความเปนมืออาชีพ เปาหมายของแผนยอย คือ เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึง

บริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

2. แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน แนวทางพัฒนา ไดแก 1) จัดใหมีการ

พัฒนาทักษะท่ีสอดรับ กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะหสังเคราะห

ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรคการทํางานรวมกับผูอ่ืน 2) จัดใหมีการพัฒนา

ทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจ 3) จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเชื่อมตอกับ

โลกการทํางาน 4) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปน   

นักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมกันและทํางานภายใต

สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 5) สงเสริมและสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเชื่อมตอกันระหวาง

ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรอืสถานศึกษา เพ่ือเสริมสราง ศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญาและ

ความฉลาดทางอารมณตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ของกลุมวัยเรียน/วัยรุน เปาหมาย

ของแผนยอย คือ วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการ

เรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทาง

สังคม  มีเปาหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (1) ประเดน็ความม่ันคง แผนยอยการปองกันและแกไข

ปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มี

คุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการ

ระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน

การคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

มี แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีด ี 

โดยมีแนวทางพัฒนาสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และ

การเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤต ิ       

มิชอบ  แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แนวทางการพัฒนามีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิค

การเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอการทุจริต 

พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริตและปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ไดมีการประกาศเม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2561 เพ่ือกําหนดกลไก 

วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศในดาน  ตางๆ โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี

ปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการ

พัฒนาดานวัตถุ กับการพัฒนาดานจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด

ความเหลื่อมล้ํา ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงมีการปฏิรูป 13 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 

2) ดานการบริหารราชการแผนดิน  3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข  8) ดานสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 

ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ดาน

การศึกษา 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศตอง

สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กับยุทธศาสตรชาติ ท่ีมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2562 จึงไดมี

การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 ซ่ึง

กําหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ไดแก  1) การสราง

โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการ

เรียนรูฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี21 3)การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ

ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเนนการฝกปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ นําไปสูการจางงาน และการสรางงาน   5) การปฏิรูป

บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาประเทศไทยออกจาก

กับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน และกําหนดกิจกรรมท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตอประชาชนอยางมี

นัยสําคัญ (Big Rock) เพ่ือเรงรัดใหเกิดผลการดําเนินการท่ีสําคัญภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว 

โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคน ใหมีสมรรถนะในการทํางาน               
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหหนวยงาน ท่ีเก่ียวของกับ           

การจัดการศึกษาไดนําไปเปนกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรูสําหรับพลเมือง          

ทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ท่ีขับเคลื่อน 

ดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขาม            

กับดักประเทศ ท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2560 - 2579 ไดกําหนด สาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก 

การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 

(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ป

ขางหนา และมียุทธศาสตร 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ  

2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคม แหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค 

และความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสริมสราง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนา

ศักยภาพคน ตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย           

การพัฒนาเด็ก ตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปญหาของมนุษยท่ีหลากลาย และประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของ จึงกําหนด

นโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี ้

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของ

โลก ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสม

กับบริบท สังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

อาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะท้ังดาน

การจัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมีความ

รับผิดชอบตอผลลัพธ ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 

(NDLP) และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนา

แพลตฟอรม การเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและ
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

เขาถึงแหลงเรียนรู ไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนําฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใช

ประโยชนในการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน

สถานศึกษา ใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช

จังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพ่ือกําหนดใหมีระบบ

บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระ และคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบ

การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัด

ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือใหระบบ

การประเมินผล การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธ ทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดม

ทรัพยากร ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปน

ธรรม และสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุมอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากร

ท้ังบุคลากร ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

7. การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการ

ปฏิบัต ิเปนการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยง

ระบบการศึกษา และการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทํา

มาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา

รางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดย

หนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม

ความกาวหนาเปนระยะ 

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือใหผูจบ

การศึกษา ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มี

สวนชวยเพ่ิม ขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช 

ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

มาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

11. การเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง

การศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ ของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอด

ชีวิต และการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุม

ผูดอยโอกาส ทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) 

1. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความ

ปลอดภัยท้ังดานรางกาย และจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย

อันตรายตาง ๆ ทามกลาง สภาพแวดลอมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ

ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

3. ฐานขอมูล Big Data มุงพัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซํ้าซอน เพ่ือใหได

ขอมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใช

ประโยชน ไดอยางแทจริง 

4. ขับเคล่ือนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนนุการ

ดําเนินงาน ของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบท ของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน ดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน 

เพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน ประซาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน 

เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความ

พรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผู

ท่ีมี ความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ 

ศักดิ์ศรี เทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายดานการศึกษา ซ่ึงถือเปน

สวนสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในทุกดาน ดังนั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการ เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป

ประเทศท่ีจะสงผลใหเกิด การเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ท่ีมีความสําคัญเรงดวน 

และสามารถดําเนินการ และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงป พ.ศ. 2564 - 2565 ซ่ึงเก่ียวของกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก 1) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับ

ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 และ  3) การสรางระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึง

กําหนดนโยบาย สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี ้

1.  ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

2. ดานโอกาส 

2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

2.2 ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และ

ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ

ปองกัน ไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน อยางเทาเทียมกัน 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี

ทักษะ ในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ

ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

และการเลือกศึกษาตอ เพ่ือการมีงานทํา 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี

จําเปน ในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสราง

สมดุลทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุก

ระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อน บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 

และโรงเรียน ท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ี 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปท่ี 1 - 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน 

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และ

สถานศึกษา ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา     

ข้ันพ้ืนฐานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซ่ึงประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัยจาก

ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม 

รวมถึงการจัด สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 

2.  ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษา        

อยางเสมอภาคจนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ 

4. เด็กกลุมเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน 

ไดรับการชวยเหลือ ใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 

และยึดม่ัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและ

หนาท่ี อยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐาน สอดคลองกับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลย ีมีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความ

พรอม ท้ังทางดานวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน              

( Sustainable Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตาม

หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา มีการนําระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาและพ้ืนท่ีนวัตกรรมไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตัวและ

เอ้ือตอการบริหาร และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 สถานท่ีตั้ง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตั้งอยูเลขท่ี 120 ถนนมลิวรรณ 

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40130   

พ้ืนท่ีบริการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตั้งอยูท่ีอําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน  เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546 มาตรา 6  กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกประชากรในวัยเรียนของพ้ืนท่ีบริการ 7 อําเภอ มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 

3,095 ตารางกิโลเมตร จําแนกตามขนาดพ้ืนท่ีเปนรายอําเภอ  ดังนี้ 

อําเภอหนองเรือ  ขนาดพ้ืนท่ี 674      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอชุมแพ  ขนาดพ้ืนท่ี 511      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอสีชมพู  ขนาดพ้ืนท่ี 529      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอภูเวียง  ขนาดพ้ืนท่ี 908      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอภูผามาน  ขนาดพ้ืนท่ี 285      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอหนองนาคํา ขนาดพ้ืนท่ี 159      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอเวียงเกา  ขนาดพ้ืนท่ี 286      ตารางกิโลเมตร 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ภูผามาน 

อ.สีชมพู 

อ.ชุมแพ 

อ.เวียงเกา 

อ.หนองนาคํา 

อ.ภูเวียง 

อ.หนองเรือ 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ทิศเหนือ  ติดเขตอําเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  

อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภูและเข่ือนอุบลรัตน 

ทิศใต  ติดเขตอําเภอบานแทน จังหวัดขอนแกน และอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  

ทิศตะวันออก ติดเขตอําเภอบานฝาง และอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

ทิศตะวันตก ติดเขตอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  

และอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปโดยมากเปนท่ีราบสูง  มีท่ีราบลุมและแมน้ํา  ตอนกลางของพ้ืนท่ีเปนท่ี

ราบเชิงเขาและเทือกเขาสลับติดกับเทือกเขาภูเวียง เทือกเขาภูเม็ง  ทางทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ  

ซ่ึงเปนตนน้ําท่ีสําคัญ  คือ  แมน้ําเชิญ  แมน้ําพรมและแมน้ําชี 

สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ี  7  อําเภอโดยท่ัวไปเปนแบบทุงหญาในเขตรอน คือ มีฝน

ตกสลับกับแหงแลง ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียส และมี 3 ฤดู  คือ 

- ฤดูรอน เริ่มตนประมาณเดือนกุมภาพันธ  จนถึงตนเดือนพฤษภาคม  มีอากาศรอน

อบอาว  อุณหภูมิสูงสุดในเดือนมีนาคมและเมษายน 

- ฤดูฝน  เริ่มตนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม  จนถึงเดือนตุลาคม  โดยจะมีฝน

ตกชุกในชวงเดือนสิงหาคมของทุกป 

- ฤดูหนาว เริ่มตนประมาณเดือนตุลาคม  จนถึงตนเดือนกุมภาพันธ  โดยท่ัวไปมี

อากาศหนาวจัดในชวงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกป อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 15.4 องศาเซลเซียส 

สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง 

สภาพทางสังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนมีความหลากหลาย

เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญ  ทําใหมีประชากรจํานวนมากอยูรวมกันอยางสงบสุข ประชาชนในพ้ืนท่ีสวน

ใหญมีความเอ้ืออาทร ขยัน อดทน ซ่ือสัตย มีความรักถ่ินบานเกิด วิถีความเปนอยูแบบเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  

การต้ังถ่ินฐานของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีลักษณะรวมกลุมกันเปนกลุมเครือญาติท่ีนอง มีความรักเคารพใน

ระดับอาวุโส มีประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินสืบทอดกันจนถึงปจจุบัน  ประเพณีสําคัญ  ดังนี้ 

- งานบุญมหาชาติ ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคมของทุกป 

- งานประเพณีตรุษไท เดือนมีนาคมของทุกป 

- งานประเพณีวันสงกรานต ชวงวันท่ี 12 -15 เมษายนของทุกป 

สภาพเศรษฐกิจ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานา การทําไร 

การเลี้ยงสัตว และประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

การเมืองและการปกครอง 

ท่ี อําเภอ เขตการปกครอง 

ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

1. หนองเรือ 10 149 8 5 

2. ชุมแพ 12 135 6 8 

3. สีชมพู 10 115 3 8 

4. ภูเวียง 11 114 1 11 

5. ภูผามาน 5 42 2 4 

6. หนองนาคํา 3 35 2 1 

7. เวียงเกา 3 36 1 2 

 รวม 54 626 12 39 

    (ขอมูล  ณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2563)  

 

ขอมูลการจัดการศึกษา 

ขอมูลบุคลากร 

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากร กรอบอัตรากําลัง ปฏิบัติงาน(คนครอง) 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 89 74 

- ผอ.สพป. 1 1 

- รอง ผอ.สพป. 3 3 

- ศึกษานิเทศก 25 18 

- บุคลากร 38ค(2) 52 44 

- ลูกจางประจํา 4 4 

- พนักงานราชการ  

     พนักงานหมวดดูแลสถานท่ี 

1 1 

- พนักงานราชการ       

     นักจิตวิทยา 

1 1 

- ลูกจางชั่วคราว 4 4 

บุคลากรในสถานศึกษา 3,014 2,796 

- ผอ.รร./รอง ผอ.รร. 269 218 

- คร ู 1,999 1,906 

- พนักงานราชการ ครูผูสอน 182 172 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ขาราชการครูและบุคลากร กรอบอัตรากําลัง ปฏิบัติงาน(คนครอง) 

- ครูอัตราจาง 51 35 

- พนักงานราชการ พ่ีเลี้ยง 15 15 

- นักการภารโรง 108 79 

- ธุรการโรงเรียน 255 243 

- ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 133 126 

 

จํานวนสถานศึกษาในสังกัด 

จํานวนสถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด 257 โรงเรียน ประกอบดวย 255 โรงเรียนและ 2 สาขา 

- ขอมูลจํานวนโรงเรียนในสังกัดจําแนกตามประเภท 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 

ขนาดท่ี 1 1 – 120 คน 161 

ขนาดท่ี 2 121 – 200 คน 58 

ขนาดท่ี 3 201 – 300 คน 23 

ขนาดท่ี 4 301 – 499 คน 9 

ขนาดท่ี 5 500 – 1,499 คน 5 

ขนาดท่ี 6 1,500 – 2,499 คน 0 

ขนาดท่ี 7 2,500 คนข้ึนไป 0 

* โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียน = 0 คน  จํานวน 1 โรงเรียน  :  โรงเรียนบานเลิงแสง 

 

จํานวนนักเรียน 

จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น  32,192 คน  (ขอมูล  ณ  วันท่ี  20  กรกฎาคม  2563) 

- ขอมูลจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น 

ระดับช้ัน เพศ รวม จํานวนหอง 

  ชาย หญิง     

อนุบาลปท่ี 1 316 293 609 77 

อนุบาลปท่ี 2 1,370 1,253 2,623 248 

อนุบาลปท่ี 3 1,509 1,275 2,784 253 

รวมระดับชั้นอนุบาล 3,195 2,821 6,016 578 

ประถมศึกษาปท่ี 1 1,800 1,608 3,408 276 

ประถมศึกษาปท่ี 2 2,010 1,920 3,930 283 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ระดับช้ัน เพศ รวม จํานวนหอง 

  ชาย หญิง     

ประถมศึกษาปท่ี 3 1,994 1,880 3,874 278 

ประถมศึกษาปท่ี 4 1,871 1,808 3,679 275 

ประถมศึกษาปท่ี 5 1,959 1,962 3,921 279 

ประถมศึกษาปท่ี 6 2,009 1,840 3,849 277 

รวมระดับชั้นประถมศึกษา 11,643 1,018 22,661 1,670 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 687 489 1,176 69 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 668 481 1,149 69 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 682 508 1,190 73 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 2,037 1,478 3,515 211 

รวมท้ังส้ิน 16,875 15,317 32,192 2,459 
 

ผลการจัดการศึกษา 

- ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ National Test (NT)  ประจําปการศึกษา  2562 

  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร เฉล่ียรวม 

คาเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี 43.13 42.96 43.05 

คาเฉล่ียระดับประเทศ 46.46 44.94 45.7 

ผลตาง -3.33 -1.98 -2.65 

แปลผล ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา 
 

- ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉล่ียรวม 

คาเฉล่ียระดับ 

เขตพ้ืนท่ี 
54.12 28.83 36.48 36.17 38.40 

คาเฉล่ีย 

ระดับประเทศ 
56.20 29.99 38.78 43.55 42.13 

ผลตาง -2.08 -1.16 -2.30 -7.38 -3.73 

แปลผล ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

- ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉล่ียรวม 

คาเฉล่ียระดับ 

เขตพ้ืนท่ี 
51.60 21.71 29.83 27.85 32.63 

คาเฉล่ีย 

ระดับประเทศ 
55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 

ผลตาง -3.54 -5.02 -0.69 --5.43 -3.67 

แปลผล ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

 

1.มีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ การปรกครองมนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.มีการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

3. มีการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนและครูท่ีอยูในสถานศึกษา ไดรับความปลอดภัยจาก

ภัยทุกรูปแบบ 

4. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู 

รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

5. โรงเรียนมีระบบในการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใหไดรับการศึกษาและปองกัน

การออกกลางคัน 

6. โรงเรียนมีระบบการแนะแนวและขอมูลเพ่ือการพัฒนาผูเรียนในการวางแผน

การศึกษาตอ สรางเสริมประสบการณและทักษะอาชีพเพ่ือมุงสูการมีงานทํารวมท้ัง

ทักษะการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) 

ขอจํากัด (Threat) 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

สวนท่ี  3   

การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 
 

แนวทางการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงาน

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยง

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ        ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา (ฉบับ

ปรับปรุง) แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และ

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  เพ่ือใหการบริหาร

แผนสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดท่ีสอดคลองกับเปาหมาย การใหบริการทาง

การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 จึงกําหนดแนวทางในการบริหารแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. สรางการรับรูและความเขาใจใหกับผูบริหารและบุคลากรในสังกัดทุกระดับในความเปนมา 

และความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 

2565 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  กับนโยบายและแผนท่ีสําคัญอ่ืน ๆ และ

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการรับรู และเขาใจในทิศทาง

เดียวกัน 

2. เนนย้ําใหผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนด 

นโยบาย แผน และการดําเนินงานของหนวยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนแผนในทุกระดับ 

3.  บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สูแผนตาง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อน นโยบายและกลยุทธ ให

สอดคลองกัน  โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ มีการวิเคราะหโครงการ กิจกรรม ใหสอดรับแนว

ทางการพัฒนา  ตัวชี้วัด และเปาหมายเชิงกลยุทธ 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

4.  กํากับ ติดตาม การนําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป และแผนตาง ๆ โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

5.  การประเมินผล  นําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการในแตละปมา

วิเคราะห จุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรคและความเปนไปไดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในปตอไป 

ระดับศูนยเครือขายสถานศึกษา 

1.  คณะกรรมการบริหารศูนยเครือขายสถานศึกษารวมกันวิเคราะหแผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2564 -2565) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เพ่ือกําหนดทิศ

ทางการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของระดับศูนยเครือขายสถานศึกษา 

2.  รวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการระดับศูนยเครือขายสถานศึกษาใหสอดรับกับแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  แตงตั้งคณะทํางานกํากับ ติดตามการดําเนินโครงการของศูนยเครือขาย 

4.  ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการและรายงานผลการดําเนินงานประจําป 

5.  นําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการในแตละปมาวิเคราะห จุดเดน จุดดอย 

ปญหา อุปสรรคและความเปนไปไดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในปตอไป 

ระดับสถานศึกษา 

1.  ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมกันวิเคราะหนโยบายและ

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2564 -2565) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5 เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  บริหาร ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดรับกับ

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5  

3.  แตงตั้งคณะทํางานกํากับ ติดตามการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

4.  ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการและรายงานผลการดําเนินงานประจําป 

5.  นําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการในแตละปมาวิเคราะห จุดเดน จุดดอย 

ปญหา อุปสรรคและความเปนไปไดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในปตอไป 

 

เง่ือนไขความสําเร็จ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. 2565

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีเง่ือนไขความสําเร็จ ดังนี้ 

1. ความตอเนื่องดานนโยบายทุกระดับ 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

2. หนวยงานทุกระดับมีแผนและกลยุทธสูการปฏิบัติ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

3. การไดรับการสนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และบริหาร

จัดการ อยางตอเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุน

ทรัพยากรดังกลาว 

4. การดําเนินการของหนวยงานทุกระดับเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความ

เชื่อม่ัน ใหหนวยงาน องคกร และผูมีสวนได 

5. การมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังระหวางหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน 

องคกร ภายนอกอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน 

6.  กลุม/หนวย และสถานศึกษาในสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5 ดําเนินการตามบทบาท ดังนี้ 

6.1 กลุม/หนวยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําแผนพัฒนาการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 

(พ.ศ. 2564 -2565) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไปพิจารณา จัดทําหรือปรับ

แผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน แผนปฏิบัติการประจําป  แผนบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

6.2  สถานศึกษา นําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 

2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ประกอบการ

จัดทําหรือปรับแผนตาง ๆ ของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 



คณะผูดําเนินงาน 

ท่ีปรึกษา 

1. นายยงยุทธ  พรหมแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

2. นายสุขสันต  คุมบัว รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

3. นายทองสุก  เกลี้ยงพรอม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

4. นายสุระพล  สอนเสนา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

6. นางกนกกาญจน  ขุนบํารุง ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 

คณะทํางาน 

1. นางกนกกาญจน  ขุนบํารุง ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

2. นายปราโมทย  โสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

3. นางสาวสุวรรณา  อุตเมืองเพีย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

4. นางสาวจินตนา  ศรีหาคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

5. นางสาวประณิธิ  พลสิงห นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

6. นางสาวนวพร  เอกตะคุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

7. นายอนวัช  จิตรักษ เจาพนักงานธุรการ 

 

ออกแบบปก 

    นายอนวัช  จิตรักษ เจาพนักงานธุรการ 
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