


  

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

............................................................ 

  ดวยสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้ึน เพ่ือใหการพัฒนาการศึกษาของสํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท้ัง 19 โรงเรียน สอดคลองกับ
แนวนโยบายการพัฒนาทองถ่ินของผูบริหารทองถ่ิน และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  

 อาศัยอํานาจตามความ ขอ 17 (4) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา     
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 องคการบริหารสวน    
จังหวัดขอนแกน จึงประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ วันท่ี  29  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 

 
 

              (นายพงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ) 
         นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 



บทที่  1 
บทนํา 

ท่ีมาของวิสัยทัศน  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจจากสวนกลางไป

ยังทองถ่ินใหมากท่ีสุด และเนนใหมีบทบาทชัดเจนในฐานะเปนองคกรใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน มีการถายโอนภารกิจ
ของหนวยราชการท่ีครอบคลุมภารกิจหลายดาน รวมท้ังดานการศึกษาและศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน ดังท่ีไดปรากฏในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม 
ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน และมาตรา 15 กําหนดใหจัดการศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ังนี้ใหสถานศึกษาในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิในการจัดการศึกษาท้ัง 3 รูปแบบ โดยใชแผนพัฒนาการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพรอมในการบริการสาธารณะดานการศึกษา ดานการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหครอบคลุมภารกิจอยางครบถวน รวมท้ังมีการวางแผนพัฒนาซ่ึงเปนหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะกําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย โดยใชยุทธศาสตร         
ท่ีเหมาะสม วางแผนการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กและประชาชนในชุมชน            
ท้ังในปจจุบันและอนาคต  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน         
ซ่ึงมีสถานศึกษาในสังกัดรวม 19 แหง จึงจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ึนตามข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ท้ังนี้ เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดมอบหมายใหสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือวิเคราะหขอมูลจากแหลงท่ีเก่ียวของ
ตางๆ ประกอบดวย 

1. นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564)  
2. นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.0  
3. ทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล  
4. นโยบายการพัฒนาการศึกษาชาติ 

  5. นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน 
  6. นโยบายและทิศทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  7. มาตรฐานการศึกษา         
ขอมูลท่ีเก่ียวของโดยสรุปดังตอไปนี้ ใชเปนพ้ืนฐานในกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค 

ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
  

1. นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12   
   (พ.ศ. 2560-2564)  

จากบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศไทยกําลังประสบอยูทําใหการกําหนดวิสัยทัศน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการ
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วางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี
สวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองให
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง
ไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
ระยะยาวท่ีวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดยกําหนดกรอบการพัฒนาไวดังนี้ 
  1. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง  
(1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสราง

ความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability) 
(2)  ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา    

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(3)  พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดี คนเกง 

รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ 
(4)  ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา

ตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู  ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคน     
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู    

3. การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย 
4. การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง

สภาพแวดลอมและความจาเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย 
5. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

(1)  การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน 

(2)  การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน ระดับปจเจก  
(3)  การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร 
(4)  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  
 

6. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
(1) การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
(2)  การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน 
(3)  การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

7. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
(2)  การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3)  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพ 
(4) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
(5)  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ   

การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ  
8. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
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(1)  การสรางความโปรงใส 
(2)  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3)  การสรางรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเหมาะสม 
(4)  การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
2. นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.0  

ประเด็นท่ีผูรับผิดชอบดานการจัดการศึกษาตองดําเนินการ ประกอบดวย 
1. การกําหนดเปาหมายการพัฒนาของประเทศเพ่ือรองรับไทยแลนด 4.0  
2. การพัฒนากลุมเปาหมายเฉพาะ 5 กลุมในระยะเรงดวนเพ่ือรองรับการเขาสูไทยแลนด 4.0 
3. การพัฒนากําลังแรงงานเพ่ือรองรับ 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย 
4. การจัดระบบการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือสนองตอบการพัฒนาในรอบศตวรรษท่ี21และความตองการ

ของประเทศรวมท้ังการกาวเขาสู ไทยแลนด 4.0 
5. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือสนองการผลิตกําลงัคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
6. การระดมความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  
7. การจัดการศึกษารองรับการเรียนรูตลอดชีวิตการดูแลพัฒนาผูสูงอายุ 
โดยไดวิเคราะหทักษะของคนไทยท่ีจําเปนเพ่ือพัฒนาไปสูไทยแลนด 4.0 วาควรประกอบดวยทักษะ

การวิเคราะห ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการคิดใหเกิดผลผลิต และทักษะการคิดอยางรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม ภายใตหลักการสอนท่ีหลากหลาย อาทิเชน การสอนแบบเนนปญหา (Problem-Based 
Instruction) การสอนแบบเนนกรณีศึกษา (Case-Based Instruction) การสอนแบบเนนการวิจัย (Research-
Based Instruction) การสอนแบบเนนโครงการ (Project-Based Instruction) การสอนแบบเนนผลงาน 
(Productivity-Based Instruction) การสอนแบบเนนการทํางาน (Work-Based Instruction) การสอนแบบ
เนนการตกผลึก (Crystal-Based Instruction) เปนตน 

ยุทธศาสตรการจัดการการศึกษาประเทศไทย 4.0 ระยะ 20 ป ประกอบดวย  
ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมผลิตภาพของกําลังคนเพ่ือรองรับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา 
 

3. ทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 
ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภา    

นิติบัญญัติแหงชาติ ในวันศุกร ท่ี 12 เดือน กันยายน 2557 จําแนกเปน 11 ดานดังตอไปนี้ 
(1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
(2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
(3) การลดความเลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
(4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
(8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 
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(9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

(10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

(11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา คือนโยบายดานท่ี 4. การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะนําการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ   
ความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันดังนี้ 

1. จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกันเพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสมเปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพการเรียนรู
โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ีลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีท้ังในดานการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ   
ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรนาการระบบการกูยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดใหมี
คูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 

3. ใหองคกรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาส   
รวมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึงและรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูกระจายอํานาจ     
การบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและ
ความพรอมโดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน 

4. พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหม ท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตร          
ใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนท้ังในดาน
ความรูทักษะการใฝเรียนรูการแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืนการมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองดี
โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน 

5. สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะ      
ในทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนนครูผูสอนใหมี
วุฒิตรงตามวิชาท่ีสอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองเชนการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนตน
รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 

7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆสนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท
ในสังคมไทยอยางยั่งยืนและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

8. อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถ่ินภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ัง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปน
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ไทยนําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตลอดจน
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากลและ
การสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากลเพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดีรวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ       
ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
 
4. นโยบายการพัฒนาการศึกษาชาติ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. ) มีภารกิจหลักในการจัดทํานโยบายและ                             
แผนการศึกษาแหงชาติ  ท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬากับการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท                   
โดยแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันจะสิ้นสุดเวลาของแผนในป 2559 เพ่ือใหทันเวลาในการประกาศ            
ใชแผนการศึกษาแหงชาติฉบับตอไปในป 2560 สกศ.จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการศึกษา พ.ศ.2560-2574 
ระยะเวลา 15 ป เพ่ือเปนแผนแมบทสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาว ท่ีเนนการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความ
ครอบคลุมและเปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญในการสรางบุคลากร ก็คือครูและผูบริหาร
ทุกคน ท่ีจะเปนผูสรางบุคลากรท่ีดีใหกับประเทศ ดังนั้นครูและผูบริหารตองมีการเตรียมพัฒนาตนเองท้ังดาน
วิชาการและความคิดท่ีเกิดประโยชนกับการสรางแผนงานตางๆ เพ่ือนําพาบุตรหลานไปสูความกาวหนาตอไป 
พรอมขับเคลื่อนอยางเปนระบบสอดคลองกับการปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร 20 ปของรัฐบาล และ แผนของ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ท้ังในแงของสังคมและเศรษฐกิจดวย  
รางกรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 ดาน คือ 
  1) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  2) ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
  3) ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา 
  4) ยุทธศาสตรการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม 
  5) ยุทธศาสตรการปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
  6) ยุทธศาสตรการปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
  7) ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผูเรียน 
  8) ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ                
               (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
  9) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
 
5. นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกําหนดแผนจัดการศึกษาทองถ่ินระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 -2564) ดังนี้ 

วิสัยทัศน   
“ประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรูตลอดชีวิต ดวยพลังประชารัฐ บนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน” 
พันธกิจ   
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1.  จัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยใหประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรูทุกชวงวัย
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

2.  สงเสริม พัฒนาใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
3. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
5. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต 

ยุทธศาสตร   
1. การพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพ 
2. การพัฒนาศักยภาพผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การพัฒนาอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน 
5. การพัฒนาระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาทองถ่ิน 
7. การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ิน 
8. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
9. การพัฒนาคุณลักษณะและคานิยมท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
10. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
11. การสรางและพัฒนาเครือขายทางการศึกษาทองถ่ิน 
12. การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
13. การอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน   
14. การทํานุบํารุงศาสนา 
15. การพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
16. การสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
6. นโยบายและทิศทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
 6.1 นโยบายดานการพัฒนาการศึกษาของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยมีแนวทาง     
การพัฒนาท่ีสําคัญดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน
และเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลาย ท้ังดานวิชาการ ทักษะชีวิต และนันทนาการ      
ท่ีครอบคลุมท้ังดานศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย 

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน โดยมุงใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจกบุคคล สราง
ความตระหนักในสิทธิและหนาท่ี 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยสนับสนุนใหมีระบบการเรียน
การสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ใหมี
คุณภาพ และพอเพียงกับสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
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5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและ
พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
 6.2 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (พ.ศ. 2561 – 2564) ไดกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ไวดังนี้ 
 วิสัยทัศน  

“องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนองคกรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุงม่ันพัฒนาขอนแกน    
ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูและเศรษฐกิจแหงอาเซียน” 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีสะดวก ครอบคลุมและไดมาตรฐาน 
 2. สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหม่ันคง ชุมชนเขมแข็งและพัฒนาเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 
 3. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณคา
ของภูมิปญญาและชุมขนทองถ่ิน 
 4. สนับสนุนและจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบใหไดมาตรฐานเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 5. ประสานและเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ พัฒนาโครางขายระบบคมนาคมขนสง ระบบ
บริการสาธารณะ 
 6. อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริม         
การทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 
 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุลอยางยั่งยืน 
 8. สรางความรวมมือกับหนวยงานทุกภาคสวน และเครือขายชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
 9. บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน 
 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพและสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมขน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมขน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
7. มาตรฐานการศึกษา 
 7.1 มาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลกคนไทยเปนคนเกง 
                  คนดี และมีความสุข 
  1.1 กําลังกาย กําลังจท่ีสมบูรณ               
            1.1.1)  คนไทยมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญาเจริญเติบโต 
อยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย 
         1.2 ความรูและทักษะท่ีจําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิต 
              1.2.1)  คนไทยไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
              1.2.2)  คนไทยมีงานทํา และนําความรูไปใชในการสรางงานและสรางประโยชนใหสังคม 
         1.3 ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว               
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              1.3.1) คนไทยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู รูทันโลก รวมท้ังมีความสามารถในการใช
แหลงความรูและสื่อตางๆเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
              1.3.2) คนไทยสามารถปรับตัวได มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และสามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนไดเปนอยางดี 
         1.4 ทักษะทางสังคม               
              1.4.1) คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสังคม มีทักษะและความสามารถท่ี
จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
              1.4.2) คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับและตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 
สามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธ ี
         1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความจําเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
              1.5.1) คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจรติ และมโนสุจริต 
              1.5.2) คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนคน
ไทย มีความภาคภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เปนสมาชิกท่ีดี 
เปนอาสาสมัครเพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเปาหมายของการจัดการศึกษาอยูท่ี
การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน ?คนเกง คนดี และมีความสุข? โดยมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคน
ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ตรงตามความตองการ ท้ังในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู
และทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกท่ีพึงประสงค และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใช    
                  สถานศึกษาเปนฐาน 
       2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ               
              2.1.1) มีการจัดหลักสูตรหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียนทุกระบบสอดคลองตาม
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
              2.1.2) ผูเรียนมีโอกาส / สามารถเขาถึงหลักสูตรตางๆท่ีจัดไวอยางท่ัวถึง 
              2.1.3) องคกรท่ีใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ี  
มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
              2.1.4) มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพ่ือการเรียนรู และการใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
        2.2 มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ              
              2.2.1) ผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง 
เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
              2.2.2) ผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทํางาน 
และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง 
              2.2.3) มีแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพ่ือสรางเกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุมและติดตาม
การดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนสั่งสมความรูท่ีหลากหลาย 
        2.3 มีการบริหารจัดการท่ีใชสถานศึกษาเปนฐาน               
              2.3.1) องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถ่ินสภาพปญหาและ
ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน 
              2.3.2) ผูรับบริการ / ผูเก่ียวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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              2.3.3) มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 
มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียน / สังคมแหงความรู การสรางวิถีการเรียนรูและการเรียนรู 
                   ใหเขมแข็ง   
 3.1 การบริหารวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู / สังคมแหงความรู  
               3.1.1) สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนท่ีเก่ียวของทุกฝาย ทุกระดับ รวมจัด
ปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และบริการทางวิชาการทีเปนประโยชนตอการพัฒนาคนในชุมชน 
เพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมแหงปญญา และคนไทยมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
              3.1.2) ชุมชนท่ีเปนท่ีตั้งขององคกรท่ีใหบริการทางการศึกษามีสถานภาพเปนสังคมแหงการเรียนรู / 
สังคมแหงความรู มีความปลอดภัย ลดความขัดแยง มีสันติสุข และมีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง 
       3.2 การศึกษาวิจัยสรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู               
        3.2.1) ศึกษา วิจัย สํารวจ จัดหา และจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
              3.2.2) ระดมทรัพยากร ( บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก ภูมิปญญา
และอ่ืนๆ) และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสรางกลไกการเรียนรูทุกประเภท เพ่ือให 
คนไทยเขาสามารถถึงแหลงการเรียนรู และสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง 
       3.2.3) ศึกษาวิจัยและสรางองคความรูใหมและการพัฒนาประเทศ 
         3.3 การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
              3.3.1) ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับและองคกรทีจัดการศึกษามีการสรางและใชความรู มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมการเรียนรูการเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เปน
ปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริมและการสรางเสริมกลไกเพ่ือใหคนไทยทุกคนมีโอกาส
และทางเลือกท่ีจะเขาถึงปจจัยและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการไดรับความ
รวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมจะนาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย
ในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
 
 7.2  มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีการพัฒนา
ตัวบงชี้  3  กลุมตัวบงชี้  คือ  กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ  และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  
ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ  และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 38     
ซ่ึงกําหนดใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องดังตอไปนี้  คือ 1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา  2) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา  3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ  4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
1)  มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สติปญญา  
ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้พ้ืนฐาน 5 ตัวบงชี้  ตัวบงชี้อัตลักษณ    
2  ตัวบงชี้ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 1 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
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1)  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2)  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค 
3)  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเนื่อง 
4) ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน 
5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

ตัวบงช้ีอัตลักษณ 
1) ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

สถานศึกษา 
2) ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
1)  ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

2)    มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2545 มาตรา 39  

ระบุวา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล  และการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงโดยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
ดังกลาว   ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ประเมินมาตรฐาน
นี้ดวยตัวบงชี้มาตรฐาน  1  ตัวบงชี้   และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 1  ตัวบงชี้  ดังนี้ 
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 

1) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
1) ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความ

เปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
3)    มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 
ระบุวา “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  
รวมท้ังจัดการเรียนรูใหเกิดไดทุกสถานการณ” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ดวย
ตัวบงชี้พ้ืนฐาน 1 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 

1) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4)    มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา  48  
ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง     



11 
 

โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”        
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้พ้ืนฐาน 1 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 

1) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 
 7.3 มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 14 มาตรฐาน 63 ตัวบงช้ี 
มาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนินเด็กเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 ครูมีความรู  ความเขาใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  
ตัวบงชี้ท่ี 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 
                 ปฐมวัยและนําไปจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  
ตัวบงชี้ท่ี 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคลองกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย  และนําผลการประเมิน  
 มาพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ  
ตัวบงชี้ท่ี 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
ตัวบงชี้ท่ี 1.9 ครูจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ท่ี 1.10  ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน  ผูปกครองและชุมชน 
มาตรฐานท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ผูบริหารสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ  จรรยาบรรณ 
 ของวิชาชีพ  
ตัวบงชี้ท่ี 2.2  ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มี     
                 วิสัยทัศนและเปนผูนําทางวิชาการ  
ตัวบงชี้ท่ี 2.3  ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3  สถานศึกษามีจํานวนผูเรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองสนับสนุนการจัดประสบการณ วัสดุ      
ตัวบงชี้ท่ี 3.2  สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปองกันการบาดเจ็บและสรางเสริม    
                 ความปลอดภัย 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3   สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร  
ตัวบงชี้ท่ี 3.4   สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมตอการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา   
ตัวบงชี้ท่ี 4.2   สถานศึกษาบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม    
ตัวบงชี้ท่ี 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมพัฒนาสถานศึกษา  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4  สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์  
ตัวบงชี้ท่ี 4.5  สถานศึกษาตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงาน  

                     มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ใหเหมาะสมกับเด็ก  
 และบริบทของทองถ่ินสูประชาคมอาเซียน  
ตัวบงชี้ท่ี 5.2  สถานศึกษาสงเสริม กํากับดูแลใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญและ 
                 นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ    
ตัวบงชี้ท่ี 5.3  สถานศึกษาสงเสริมการนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูผลิต การใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 และพัฒนานวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4   สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 
ตัวบงชี้ท่ี 5.5   สถานศึกษาสงเสริม กํากับใหครูจัดทําระบบดูแลชวยเหลือเด็ก รายงานผลสงตอขอมูลอยาง 
                   เปนระบบ           
ตัวบงชี้ท่ี 5.6  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณอยางเปนระบบ 
มาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สถานศึกษาจัดทําขอมูลแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม                    
ตัวบงชี้ท่ี 6.2  สถานศึกษาสนับสนุนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินโดยชุมชนเขามา 
 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  

 มาตรฐานท่ี 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2  สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเนนคุณภาพตามมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4  สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
ตัวบงชี้ท่ี 7.5  สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ตัวบงชี้ท่ี 7.6  สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
ตัวบงชี้ท่ี 7.7  สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
ตัวบงชี้ท่ี 7.8  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

 มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปนมาตรการเสริม  
 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 8.2  สถานศึกษาดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ 
 พัฒนาสูความเปนเลิศ 

 มาตรฐานท่ี 9 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายเหมาะสมตามวัย 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1  เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2  เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย  
ตัวบงชี้ท่ี 9.3  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย   

  มาตรฐานท่ี 10 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1  เด็กราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือน ครู และผูอ่ืน 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2  เด็กมีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3  เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
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มาตรฐานท่ี 11 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมตามวัย 
ตัวบงชี้ท่ี 11.1  เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามขอตกลง  
ตัวบงชี้ท่ี 11.2  เด็กมีความกตัญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตัวบงชี้ท่ี 11.3  เด็กมีความซ่ือสัตยสุจริตเอ้ือเฟอเผื่อแผมีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน  
ตัวบงชี้ท่ี 11.4  เด็กรูจักประหยัด ใชทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม  
ตัวบงชี้ท่ี 11.5  เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  
ตัวบงชี้ท่ี 11.6  เด็กเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

  มาตรฐานท่ี 12 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสม 
ตัวบงชี้ท่ี 12.1  เด็กมีทักษะความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
ตัวบงชี้ท่ี 12.2  เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดริเริ่มสรางสรรค และมีจินตนาการ  
ตัวบงชี้ท่ี 12.3  เด็กมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
ตัวบงชี้ท่ี 12.4  เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
ตัวบงชี้ท่ี 12.5  เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษาบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน 
ตัวบงชี้ท่ี 13.1  สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงคปรากฏ 
ตัวบงชี้ท่ี 13.2  สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเปนเอกลักษณของสถานศึกษา  

  มาตรฐานท่ี 14 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 
ตัวบงชี้ท่ี 14.1  ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของเด็ก  
ตัวบงชี้ท่ี 14.2  ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอครู  
ตัวบงชี้ท่ี 14.3  ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา  
ตัวบงชี้ท่ี 14.4  ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอสถานศึกษา  
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  16  มาตรฐาน  70  ตัวบงช้ี    
มาตรฐานท่ี 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2   ครูมีความรูความเขาใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3   ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4   ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและ  

       นําไปจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.5   ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6   ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม 

       ศักยภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.8   ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.9   ครูจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ท่ี 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
มาตรฐานท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1    ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2   ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศนและ 
เปนผูนําทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3   ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1   สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ อยูในสภาพใชการไดดีถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2  สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปองกันการบาดเจ็บและสรางเสริมความปลอดภัย 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3   สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
ตัวบงชี้ท่ี 3.4   สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมตอการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4  สถานศึกษาดําเนินเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1  สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2   สถานศึกษาบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสวนรวมพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 4.4   สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบงชี้ท่ี 4.5   สถานศึกษาตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานท่ี 5  สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1   สถานศึกษาจัดทํา และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของ 

ทองถ่ินสูประชาคมอาเซียน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2   สถานศึกษาสงเสริม กํากับดูแลใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ 

นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3   สถานศึกษาสงเสริมการผลิต การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมท่ีเอ้ือตอ 

การเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4   สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ตัวบงชี้ท่ี 5.5   สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.6   สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบ 
มาตรฐานท่ี 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1   สถานศึกษาจัดทําขอมูลแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 6.2   สถานศึกษาสนับสนุนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน โดยชุมชนเขามามี 

สวนรวมในการจัดกิจกรรม 
มาตรฐานท่ี 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1   สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2    สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 7.3    สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4    สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 7.5    สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 7.6   สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.7   สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8   สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
มาตรฐานท่ี 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปนมาตรการเสริม
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1   สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 8.2   สถานศึกษาดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ 

พัฒนาสูความเปนเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 9  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1   ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2   ผูเรียนมีความซ่ือสัตยสุจริต 
ตัวบงชี้ท่ี 9.3   ผูเรียนมีความกตัญูกตเวที 
ตัวบงชี้ท่ี 9.4   ผูเรียนมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผเสียสละเพ่ือสวนรวมและมีจิตสาธารณะ 
ตัวบงชี้ท่ี 9.5   ผูเรียนประหยัด และรูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 
ตัวบงชี้ท่ี 9.6   ผูเรียนนิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม  
                   และความเปนไทย 
ตัวบงชี้ท่ี 9.7   ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ตัวบงชี้ท่ี 9.8   ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีดีภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย                   
                   ทรงเปนประมุข 
มาตรฐานท่ี 10  ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1   ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2  ผูเรียนมีความรู มีความเขาใจ ตระหนักและรับผิดชอบรวมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3  ผูเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทย และภูมิปญญาอาเซียน 
ตัวบงชี้ท่ี 10.4  ผูเรียนมีทักษะ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบาน และทักษะอาชีพ 
มาตรฐานท่ี 11  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สมารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพสุจริต 
ตัวบงชี้ท่ี 11.1  ผูเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานดวยความพากเพียร พยายาม ขยัน อดทน ละเอียด 
                   รอบคอบ จนกระท่ังงานสําเร็จ 
ตัวบงชี้ท่ี 11.2  ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ตัวบงชี้ท่ี 11.3  ผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
มาตรฐานท่ี 12  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
ตัวบงชี้ท่ี 12.1  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 
ตัวบงชี้ท่ี 12.2  ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
มาตรฐานท่ี 13 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวบงชี้ท่ี 13.1  ผูเรียนคนควาหาความรูไดดวยตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี 13.2  ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานท่ี 14  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 14.1  ผูเรียนมีสุขภาพกาย มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 14.2  ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรคภัย อุบัติเหตุ 
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                   และปญหาทางเพศ 
ตัวบงชี้ท่ี 14.3  ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
ตัวบงชี้ท่ี 14.4  ผูเรียนมีความรูสึกซาบซ้ึงในศิลปะ ทัศนศิลปดนตรี นาฏศิลป และวรรณศิลป 
ตัวบงชี้ท่ี 14.5  ผูเรียนมีความสนใจเขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
มาตรฐานท่ี 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน 
ตัวบงชี้ท่ี 15.1  สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนบรรลุตามเปาหมายปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงค ปรากฏเปน 
                   อัตลักษณของผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 15.2  สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 16 ผูบริหารสถานศึกษา คร ูและผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 
ตัวบงชี้ท่ี 16.1  ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 16.2  ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอครู 
ตัวบงชี้ท่ี 16.3  ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 16.4  ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอสถานศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2559 
 

โรงเรียนในสังกัด คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
1 บานหนองเสี้ยว    
 -ระดับปฐมวัย 4.89 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
 -ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4.87 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
2 เมืองพลพิทยาคม 4.94 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
3 บานคูขาด (สถิตอุปถัมภ)    
 -ระดับปฐมวัย 4.75 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
 -ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4.63 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 

โรงเรียนในสังกัด คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
4 แทนศิลาทิพยศึกษา 4.65 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
5 ศรีเสมาวิทยาเสริม 4.56 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
6 พิศาลปุณณวิทยา 4.53 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
7 ซําสูงพิทยาคม 4.87 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
8 พระธาตุขามแกนพิทยาลัย 4.62 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
9 หนองโนประชาสรรค 4.81 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
10 พูวัดพิทยาคม 4.78 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
11 โคกสูงประชาสรรค 4.75 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
12 โนนหันวิทยายน 4.84 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
13 สีชมพูศึกษา 4.97 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
14 มัธยมหนองเขียด 4.78 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
15 พระยืนวิทยาคาร 4.90 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
16 เปรมติณสูลานนท 4.71 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
17 นาง้ิววิทยาสรรค 4.90 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
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18 ซับสมบูรณพิทยาลัย 4.94 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
19 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 4.93 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐาน 
 
 ปญหาท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินการแกไขและความตองการของประชาชน/ชุมชนในทองถิ่นและ
ผูมีสวนไดเสียของสถานศึกษา 

1. ปญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมได 
2. ปญหาของเด็กคิดวิเคราะหของเด็กนักเรียน 
3. ระบบขอมูลสารสนเทศไมเปนระบบ 

 4. บุคลากรบางสวนไมตรงตามความถนัดและความสามารถ  การกระจายภาระงานสูบุคลากรครูยังไมท่ัวถึง 
 5. นักเรียนมีกิจกรรมจากภายนอกมากเกินไป สงผลกระทบตอการเรียน 

6. ควรมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมนอกสถานศึกษา  โดยผานกระบวนการการคิด วางแผน 
กําหนดกิจกรรมและดําเนินการโดยสถานศึกษา หรือโดยผูเรียนเอง 

7. ควรพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและการสรางนวัตกรรมใหมๆ 
8. ควรมุงเนนพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ เปนโรงเรียน

มาตรฐาน เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
9. ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เปาหมาย

การศึกษาแหงชาติ และความตองการของทองถ่ิน 
 10. คนหาศักยภาพของโรงเรียนอยางท่ัวถึง แลวจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนา   
ใหเต็มศักยภาพ 
 11. สืบคนหานักเรียนผูดอยโอกาส เพ่ือดําเนินการชวยเหลือเบื้องตน และใหความเอ้ืออาทรตอ
ครอบครัว 
 12. ควรมีแผนงาน ปฏิทินการทํางานตลอดท้ังป และการนิเทศ ติดตามงานครูอยางสมํ่าเสมอ 
 13. อยากใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเอง เพ่ือเสริมศักยภาพ โดยจัดใน
จังหวัดขอนแกน เพ่ือความสะดวกและประหยัด 
 14. ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  

15. ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
16. ควรมีการนําผลการประเมินผูเรียนนําไปใชในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
17.ควรมีระบบสารสนเทศและระบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
18. จัดกิจกรรมและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย 
19. พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระดานทักษะอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมสาระวิชาภาษา 

ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือฝกทักษะการพูด การฟงการสื่อความหมายท่ีถูกตอง รวมถึงการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

20. เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  ผูปกครองและผูมีสวนไดเสียของสถานศึกษา  
เขามามีสวนรวมในการวางแผน กํากับติดตามเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางจริงจัง 

 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

การวิเคราะหขอมูลครั้งท่ี 1 
กลยุทธ 
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1.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู (5,7,16,19,12,15,14,17,6,18,3) 
2.  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูตลอดชีวิต (8,9,11,14,15,6,12,5) 
3.  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน (10,3,4,6,11,14,16,17,15,7,12,5) 
4.  การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (5,14,7,11,13,19,6,2,18,12,9,8) 
5.  การพัฒนาครูและบุคลากรเปนมืออาชีพ (5,14,8,9,4,10,18,7,6,15,16,17,19,13,2,11,12) 
6.  การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5,2,3,8,14,7,12,6,4,13,15) 
7.  การบริหารจัดการโดยรูปแบบการมีสวนรวมโรงเรียนเปนฐาน (3,5,10,12,13,18,19,7,15,2) 
8.  การจัดการศึกษาสูอาเซียน (10,4,12,5) 
9.  การสงเสริมความสัมพันธครู ชุมชน ผูปกครอง (4,6,16,13,19) 
10.  การพัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู (2,8,9,18,10,7,16,17,11,19) 
11.  ความเปนเลิศของผูเรียน (16) 
12.  การสงเสริมทักษะดานอาชีพ (11,12) 
13.  การสงเสริมสุขภาพผูเรียน (18,7) 
14.  ระบบสารสนเทศ (6) 
15.  การเสริมสรางและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน (10) 
16.  การสงเสริมศิลปะ กีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก เยาวชนและประชาชน (20) 
 

การวิเคราะหขอมูลครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตร 

1.  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ (1,14) 
2.  หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถ่ิน (12,2) 
3.  คุณภาพเด็ก เยาวชน ประชาชน (3,4,8,11,13) 
4.  ครู บุคลากรทางการศึกษา (5) 
5.  นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (6) 
6.  การมีสวนรวม (7,9) 
7.  อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม (10) 
8.  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน (15) 
9.  ศิลปะ กีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก เยาวชนและประชาชน (16) 
 

การวิเคราะหครั้งท่ี 3 
พันธกิจ 

1.  ทรัพยากรทางการศึกษา (1,7) 
2.  การบริหารจัดการศึกษา (2,3,4) 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5) 
4.  การบริหารแบบมีสวนรวม และภาคีเครือขาย (6) 
5.  ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน (8) 
6.  ศิลปะดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก เยาวชนและประชาชน (9) 
 

การวิเคราะหครั้งท่ี 4 
วิสัยทัศน 
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1.  การบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต (1,2, 4) 
2.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) 
3.  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน (5) 
4.  ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก เยาวชน และประชาชน (6) 
 
 
 
  ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strenghts)  
 

 1. สถานศึกษามีบุคลากรตามเกณฑ  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป  มีใบประกอบวิชาชีพทุกคน 
2. สถานศึกษามีงบประมาณท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีอุปกรณและสื่อการเรียนท่ีหลากหลายและทันสมัย 
4. สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน  
5. ผูบริหารและครูมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหลากหลาย สงเสริมผูเรียน

ตามความถนัด ความสนใจเต็มตามศักยภาพ 
6. สถานศึกษาแตละแหงมีเอกลักษณเฉพาะตัว ทําใหมีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
7. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มีทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
8. มีสถานศึกษาท่ีเพียงพอแกการใหบริการชุมชน 
9. มีการชวยเหลือและเปดโอกาสใหผูดอยโอกาสไดรับการศึกษา 
10. มีความเขมแข็งทางดานวัฒนธรรมทองถ่ิน 

จุดออน (Weakness) 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ําในทุกสาขาวิชา เม่ือเทียบกับเกณฑระดับประเทศ 

2. บุคลากรขาดทักษะความรูในการทํางานของฝายท่ีรับผิดชอบ 
3. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการทํางาน  ขาดทีมงานท่ีเขมแขงในการทํางาน ครูไมผลิตสื่อ

และใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. บุคลากร ตําแหนง นักการภารโรงมีไมเพียงพอ  
5. ครูสอนไมตรงวิชาเอก 
6. ระบบการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานลาชา 
7. นโยบายการศึกษาขาดความเปนเอกภาพ 
8. คณะกรรมการสถานศึกษาไมเขามารวมจัดการศึกษาอยางจริงจัง 
9. ไมมีระบบชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางท่ัวถึงทุกระดับชั้น 

โอกาส (Opportunity )  
1. สถานศึกษาตั้งในแหลงชุมชน  และชุมชนใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนอยางดี 
2. มีแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีหลากหลาย 
3. ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ใหการชวยเหลือในดานการจัดกิจกรรมและไดรับ

ความรวมมือจากวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ิน 
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4. ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหสามารถแสวงหาความรูไดอยางหลากหลาย 
 5. ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดใหความสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 6. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เปดโอกาสใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนอง
ความตองการของทองถ่ินมากข้ึน 
 

อุปสรรค  (Threats) 
 1. หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ขาดความเปนเอกภาพในการบูรณการการศึกษารวมกัน 
 2. ครูรับงานนโยบายมาก อาจทําใหงานในหนาท่ีลาชา 
 3. สภาพเศรษฐกิจของผูปกครองอยูในระดับปานกลางไปหาต่ํา สภาพครอบครัวแตกแยก  

4. ผูปกครองบางสวนประกอบอาชีพรับจางไมมีเวลาดูแลเอาใจใสบุตรหลาน 
5. อิทธิพลจากวัฒนธรรมตางชาติท่ีผานทางสื่อตาง ๆ สงผลใหพฤติกรรมของนักเรียน เปลี่ยนไปในทางท่ีผิด 
6. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหปฏิสัมพันธภายในครอบครัวลดลง 
7. นักเรียนสวนมากอยูนอกเขตบริการ 
8. ภาวะเศรษฐกิจสงผลตอการใหการสนับสนุนจากองคกร ชุมชนและเอกชนลดลง 
9. ผูปกครองบางสวนขาดความรูเก่ียวกับการมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

  จากขอมูลท่ีเก่ียวของขางตน สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดนํามาวิเคราะหขอมูล         
เชิงคุณภาพ และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือนํามากําหนดเปน
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ไดดังนี้ 
 

1.1 วิสัยทัศน 
 

“สํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตสูความเปนเลิศ สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน” 
           

1.2 พันธกิจ 
 

1. จัดหา  สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาใหเพียงพอมีคุณภาพ 
2. สนับสนุน  สงเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
3. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการศึกษาและการดําเนินชีวิต 
4. ยกระดับการบริหารแบบมีสวนรวมและภาคีเครือขายใหตอเนื่องและยั่งยืน 
5. อนุรักษ  สืบสาน  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
สงเสริม  พัฒนา  สนับสนุน  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นันทนาการ  กิจการเด็ก  เยาวชนและประชาชน

อยางหลากหลาย 
 

1.3  เปาประสงค 
1. สถานศึกษามีทรัพยากรการศึกษาท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 
2. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 
3. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัด

การศึกษาและการดําเนินชีวิตอยางยั่งยืน 
4. สถานศึกษา องคกร ประชาชน และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตอเนื่องและยั่งยืน 
5. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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6. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริม พัฒนา ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก 
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เปาประสงค 

เปาประสงค 
 (Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Base line 

Data) 

คาเปาหมาย (Targets) 
ป 

61-64 
ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

1. สถานศึกษา              
มีทรัพยากรการศึกษา   
ท่ีเพียงพอและมี

1. จํานวนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาครบตามเกณฑ

637 คน 
 
 

637 
 
 

637 
 
 

637 
 
 

637 
 
 

637 
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คุณภาพ 
 

ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
๒. จํานวนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีไดรับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3. จํานวนหองเรียน
เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน 
4. จํานวนหอง 
ปฏิบัติการเพียงพอ
ตอการจัดการเรียน
การสอน 
5. จํานวนโรงเรียน  
ท่ีไดรับการพัฒนา
หองสมุด  
6. รอยละของสื่อ 
วัสดุ ครุภัณฑท่ี
เพียงพอตอการจัด  
การเรียนการสอน  
7. จํานวนโรงเรียนท่ี
ไดรับงบประมาณ
เพียงพอตอการ
บริหารจัดการ 

 
 

573 คน 
 
 
 
 

328 หอง 
 
 

6 กลุมสาระฯ 
 
 
 

19 
 
 

75 
 
 
 

19 
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328 
 
 
8 
 
 
 

19 
 
 

100 
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7 
 
 
 

19 
 
 

80 
 
 
 

19 

 
 

605 
 
 
 
 

328 
 
 
8 
 
 
 

19 
 
 

85 
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328 
 
 
8 
 
 
 

19 
 
 

90 
 
 
 

19 

 
 

637 
 
 
 
 

328 
 
 
8 
 
 
 

19 
 
 

100 
 
 
 

19 

เปาประสงค 
 (Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Base line 

Data) 

คาเปาหมาย (Targets) 
ป 

61-64 
ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

2. สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีการบริหารจัด
การศึกษาท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพ 

8. จํานวนโรงเรียน 
ท่ีผานการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับ  
“ดีเยี่ยม” 
9. จํานวนโรงเรียน
ระดับปฐมวัยท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐาน

19 แหง 
 
 
 
 

2 แหง 
 
 

19 
 
 
 
 
2 
 
 

19 
 
 
 
 
2 
 
 

19 
 
 
 
 
2 
 
 

19 
 
 
 
 
2 
 
 

19 
 
 
 
 
2 
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การศึกษาจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
10. รอยละของ
โรงเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา
จากการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 
 

26 
 

 
 

50 

 
 

35 

 
 

40 

 
 

45 

 
 

50 

3. สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม นอมนํา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการจัดการศึกษา
และการดําเนินชีวิต
อยางยั่งยืน 

11. จํานวนโรงเรียน  
ท่ีไดรับการประเมินเปน
โรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน  
12. จํานวนโครงการ ท่ี
มีการบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

N/A 
 
 
4 

19 
 
 
8 

16 
 
 
5 

17 
 
 
6 

18 
 
 
7 

19 
 
 
8 

เปาประสงค 
 (Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Base line 

Data) 

คาเปาหมาย (Targets) 
ป 

61-64 
ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

4. สถานศึกษา องคกร 
ประชาชนและภาคี
เครือขายมีสวนรวม 

    ในการจัดการศึกษา
ตอเนื่องและยั่งยืน 

13.รอยละของ
ประชาชนและชุมชน 
ท่ีมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

60 80 65 70 75 80 

5. สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม อนุรักษ  

  สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

 

14. จํานวนกิจกรรม
และโครงการท่ีดําเนินงาน
ดานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
15. รอยละความ 
พึงพอใจตอโครงการ

25 
 
 
 
 
 

70 

25 
 
 
 
 
 

85 

25 
 
 
 
 
 

75 

25 
 
 
 
 
 

80 

25 
 
 
 
 
 

85 

25 
 
 
 
 
 

85 



24 
 

 

ดานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

6. สํานักการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม สงเสริม 

พัฒนา ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

นันทนาการ กิจการเด็ก และ

เยาวชน 

16. จํานวนโครงการ 
สงเสริม พัฒนาดาน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และนันทนาการ 
 17. จํานวนโรงเรียน 
ในสังกัดท่ีเขารวม
โครงการสงเสริม 
พัฒนาดานศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และนันทนาการ 

20 โครงการ 
 
 
 

19 แหง 
 
 

 

20 
 
 
 

19 
 
 

 

20 
 
 
 

19 
 
 
 

20 
 
 
 

19 
 
 

20 
 
 
 

19 
 
 
 

20 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค 
 (Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Base line 

Data) 

คาเปาหมาย (Targets) 
ป 

61-64 
ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

 18. รอยละความ 
พึงพอใจตอโครงการ 
สงเสริม พัฒนา ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา นันทนาการ 
กิจการเด็ก และเยาวชน 
19. จํานวนนักกีฬาใน
สังกัดท่ีไดเปนตัวแทน
เขารวมแขงขันกีฬา
ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 

80 
 
 
 
 

15 คน/ป 
 
 

 

100 
 
 
 
 

20  
 
 
 

 

90 
 
 
 
 

15 
 
 
 

95 
 
 
 
 

16 
 
 
 

100 
 
 
 
 

18 
 
 

100 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัด 
 

1.  ตัวช้ีวัด  :  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตามเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
2.  ขอบเขตความหมาย : จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตามเกณฑ หมายถึง จํานวนครูท่ีปฏิบัติ  
การสอนในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 19 แหง และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีครบตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดจํานวน
ตําแหนงขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัดและบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ)     
ท่ีสังกัดสถานศึกษา 
 
3.  หนวยวัด  :  คน 
 
4.  เปาหมาย/เกณฑ  (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  :  637 
 
5.  วิธีการคํานวณ :  แจงนับ / หาผลรวม  

                
6.  ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :  637 คน 
 
7.  แหลงขอมูล / วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  จากรายงาน ระบบ SIS / การบันทึกขอมูลเขาระบบ 
 
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน  :  ปงบประมาณและปการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 
 

1.  ตัวช้ีวัด  :  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 



 

2.  ขอบเขตความหมาย : จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง 
จํานวนครูท่ีปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 19 แหง และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก กลาวคือ เขารับการอบรม สัมมนา พัฒนาตนเอง 
เก่ียวกับมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิชาชีพ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีทางหนวยราชการและเอกชนไดกําหนดข้ึน 
เพ่ือใชในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 
3.  หนวยวัด  :  คน 
 
4.  เปาหมาย/เกณฑ   (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔) :   637 คน 
 
5.  วิธีการคํานวณ :  แจงนับ / หาผลรวม  

                
6.  ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :  573 คน 
 
7.  แหลงขอมูล / วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบุคลากร/ กพ.7 และแฟมพัฒนางานรายบุคคล 
 
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน  :   ปงบประมาณและปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 
 

1.  ตัวช้ีวัด  :  จํานวนหองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  
 
2.  ขอบเขตความหมาย :  จํานวนหองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  หมายถึง โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีจํานวนหองเรียนสอดคลองกับแผนการจัดการชั้นเรียนในแตละปการศึกษา    
โดยคิดจํานวนหองตามเกณฑคือ ระดับกอนประถมศึกษา จํานวนนักเรียน 30 คน ตอ 1 หองเรียน ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จํานวนนักเรียน 40 คน ตอ 1 หองเรียน 
 



 

3.  หนวยวัด  :  หอง 
 
4.  เปาหมาย/เกณฑ   (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔) :   328 หอง 
 
5.  วิธีการคํานวณ  :  แจงนับ / หาผลรวม  

                
6.  ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :   328 หอง  
 
7.  แหลงขอมูล / วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายแผนงาน / ระบบ SIS 
 
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน  :   ปงบประมาณและปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 
 

1.  ตัวช้ีวัด  :  จํานวนหองปฏิบัติการเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน   
 
2.  ขอบเขตความหมาย :  จํานวนหองปฏิบัติการเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน หมายถึง โรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีหองปฏิบัติการครบท้ัง 8 กลุมสารการเรียนรู 
 
3.  หนวยวัด  :  หอง 
 
4.  เปาหมาย/เกณฑ   (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔) :   8 กลุมสาระการเรียนรู 
 
5.  วิธีการคํานวณ  :  แจงนับ / หาผลรวม  

                
6.  ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :   6 กลุมสาระการเรียนรู 
 



 

7.  แหลงขอมูล / วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา / ระบบ SIS 
 
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน  :   ปงบประมาณและปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 
 

1.  ตัวช้ีวัด  :  จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการพัฒนาหองสมุด   
 
2.  ขอบเขตความหมาย  :  จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการพัฒนาหองสมุด หมายถึง โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีพัฒนาหองสมุดใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามของหองสมุด 
 
3.  หนวยวัด  :  โรงเรียน / แหง 
 
4.  เปาหมาย/เกณฑ   (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔) :   19 แหง 
 
5.  วิธีการคํานวณ  :  แจงนับ / หาผลรวม  

                
6.  ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :   19 แหง 
 
7.  แหลงขอมูล / วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา / ระบบ SIS 
 
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน  :   ปงบประมาณและปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด  
 

1.  ตัวช้ีวัด  :   รอยละของสื่อ วัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน   
    
2.  ขอบเขตความหมาย  :   สื่อ วัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน หมายถึง โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 
3.  หนวยวัด  :  หอง 
 
4.  เปาหมาย/เกณฑ   (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  :   19 แหง 
 
5.  วิธีการคํานวณ  :  แจงนับ / หาผลรวม  

                
6.  ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :   19 แหง 
 
7.  แหลงขอมูล / วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา / ระบบ SIS 
 
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน  :   ปงบประมาณและปการศึกษา ละ 1 ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 
 

1.  ตัวช้ีวัด  :  จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับงบประมาณเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

 
2.  ขอบเขตความหมาย  :  จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับงบประมาณเพียงพอตอการบริหารจัดการ หมายถึง 
จํานวนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอตอการบริหาร
จัดการเพ่ือสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
3.  หนวยวัด  :  โรงเรียน / แหง 
 
4.  เปาหมาย/เกณฑ   (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔) :   19 แหง 
 
5.  วิธีการคํานวณ  :  แจงนับ / หาผลรวม  

                
6.  ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :   19 แหง 
 
7.  แหลงขอมูล / วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา / ระบบ SIS 
 
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน  :   ปงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 

 
1. ตัวช้ีวัด  :  จํานวนโรงเรียนท่ีผานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ “ดีเยี่ยม” 
 
2. ขอบเขตความหมาย  :  โรงเรียนท่ีผานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ “ดีเยี่ยม” หมายถึง  
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําป
การศึกษานั้นๆ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” จากระดับคุณภาพ 5 ระดับ ไดแก ระดับ
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง 
   
3. หนวยวัด  :  แหง/โรง 
 
4. เปาหมาย/เกณฑ   (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔) :  19 แหง 
 
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ / หาผลรวม    
 
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :   19 แหง 
 
7. แหลงขอมูล / วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :  สถานศึกษา / รวบรวมขอมูลในรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน  :  ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนโรงเรียนระดับปฐมวัยท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอก 



 

2. ขอบเขตความหมาย : โรงเรียนระดับปฐมวัยท่ีไดรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพ    

ภายนอก หมายถึง โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนท่ีเปดสอนระดับปฐมวัยท่ีมีผลการ    

ประเมินจากหนวยงานภายนอก ไดรับรองมาตรฐานตามเกณฑการประเมิน 

3. หนวยวัด : จํานวน 

4. เปาหมาย/เกณฑ (ป 2561 – 2564) : 2 แหง 

5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ / หาผลรวม 

6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : 2 แหง 

7. แหลงขอมูล /วิธีเก็บรวบรวมขอมูล : กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / โรงเรียนในสังกัด   

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวช้ีวัด :  รอยละของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการ    

ประเมินคุณภาพภายนอก 

 



 

2. ขอบเขตความหมาย : โรงเรียนระดับระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการ    

ประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนท่ีเปดสอนระดับปฐมวัย

ท่ีมีผลการประเมินจากหนวยงานภายนอก ไดรับรองมาตรฐานตามเกณฑการประเมิน 

 

3. หนวยวัด : รอยละ 

4. เปาหมาย/เกณฑ (ป 2561 – 2564) : 50 

5. วิธีการคํานวณ :  ใชสูตรหาคารอยละ 

  จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

                      จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :  26 

7. แหลงขอมูล /วิธีเก็บรวบรวมขอมูล : กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / โรงเรียนในสังกัด   

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 

 
1. ตัวช้ีวัด  :  จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการประเมินเปนโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน 

 
2. ขอบเขตความหมาย  :  โรงเรียนท่ีไดรับการประเมินเปนโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน หมายถึง โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีไดรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน และมีผลการประเมินใหเปนโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน  
   
3. หนวยวัด  :  แหง/โรง 
 

X 100 



 

4. เปาหมาย/เกณฑ   (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔) :  19 แหง 
 
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ / หาผลรวม    
 
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :   N/A 
 
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :  ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา / โรงเรียนในสังกัด 
 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน  :  ปงบประมาณและปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 
 

1. ตัวช้ีวัด  :  จํานวนโครงการท่ีมีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. ขอบเขตความหมาย :  โครงการท่ีมีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
โครงการท่ีมีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีทักษะในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง  
และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีวิจารณญาณ บนหลักการของความพอประมาณ        
มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดี 
 
3. หนวยวัด  :  จํานวนโครงการ 
 
4. เปาหมาย/เกณฑ   (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔) :  8 โครงการ 
 
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ / หาผลรวม    



 

 
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :   4 โครงการ 
 
7. แหลงขอมูล /วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :  ทุกฝายในสํานักการศึกษาฯ / โรงเรียนในสังกัด 
 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน  :  ปงบประมาณละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวช้ีวัด :  รอยละของประชาชนและชุมชนท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

2. ขอบเขตความหมาย : การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน หมายถึง กระบวนการท่ีเปดโอกาส         

ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

นับแตการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดําเนินการและการแกไขปญหา ตลอดจนการกํากับ 

ติดตามและประเมินผล เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ท้ังในรูปแบบ

ของการรวมกิจกรรม รวมเปนคณะทํางานและเปนท่ีปรึกษา 

 

3. หนวยวัด : รอยละ 

4. เปาหมาย/เกณฑ (ป 2561 – 2564) : 80 

5. วิธีการคํานวณ:  ใชสูตรหาคารอยละ 

  จํานวนของประชาชนและชุมชนท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

                             จํานวนตัวแทนของประชาชนและชุมชนท้ังหมด 
X 100 



 

6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :  60 

7. แหลงขอมูล /วิธีเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายแผนงาน / โรงเรียนในสังกัด   

 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณ หรือปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนกิจกรรมและโครงการท่ีดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ    

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

2. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรมและโครงการท่ีดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ    

ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง กิจกรรมและโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดดําเนินงานและ

จัดทํารวมกับหนวยงานราชการและชุมชนเพ่ือทํานุบํารุง สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

3. หนวยวัด : จํานวน 

4. เปาหมาย/เกณฑ (ป 2561 – 2564) : 25 โครงการ 

5. วิธีการคํานวณ  :   แจงนับ / หาผลรวม 

6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :  25 

7. แหลงขอมูล /วิธีเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม     

 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณละ 1 ครั้ง 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวช้ีวัด : รอยละของความพึงพอใจตอโครงการดานศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 

2. ขอบเขตความหมาย : ความพึงพอใจตอโครงการดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน หมายถึง  ความพึงพอใจของประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของในการจัดและเขารวมกิจกรรมและ

โครงการดานศาสนา  ดานศิลปะ ดานวัฒนธรรม ดานจารีตประเพณีและดานภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีความ       

พึงพอใจระดับ “มาก” ข้ึนไป ซ่ึงสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดข้ึน 

 
3. หนวยวัด : รอยละ 

4. เปาหมาย/เกณฑ (ป 2561 – 2564) : 85 

5. วิธีการคํานวณ:  คํานวณจากสูตร 

             จํานวนประชาชนท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” + “มากท่ีสุด” 

               จํานวนประชาชนท้ังหมดท่ีตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :  70 

7. แหลงขอมูล /วิธีเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม     

 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณละ 1 ครั้ง 

 

 

 

X 100 



 

 

 

 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนโครงการสงเสริม พัฒนาดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการท่ีหลากหลาย  
 
2. ขอบเขตความหมาย : โครงการสงเสริม พัฒนาดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการท่ีหลากหลาย 

หมายถึง โครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการเพ่ือสงเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน    

ใหไดรับการพัฒนาดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 

 

3.หนวยวัด : จํานวนโครงการ  

4. เปาหมาย/เกณฑ (ป 2561 – 2564) : 20 

5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ / หาผลรวม 

6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : 20 

7. แหลงขอมูล /วิธีเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายสงเสริมกีฬาและนันทนาการ / โรงเรียนในสังกัด 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณและปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการสงเสริม พัฒนาดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ  
 
2. ขอบเขตความหมาย : โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการสงเสริม พัฒนา ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ

หมายถึง โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนท่ีเขารวมโครงการท่ีสํานักการศึกษา ศาสนา    

และวัฒนธรรมจัดข้ึน เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 

 

3. หนวยวัด : จํานวน  

4. เปาหมาย/เกณฑ (ป 2561 – 2564) : 19 

5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ / หาผลรวม 

6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : 19 

7. แหลงขอมูล /วิธีเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายสงเสริมกีฬาและนันทนาการ / โรงเรียนในสังกัด 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณและปการศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวช้ีวัด :  รอยละความพึงพอใจตอโครงการสงเสริม พัฒนาดานศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก
และเยาวชน  



 

 
2. ขอบเขตความหมาย : ความพึงพอใจตอโครงการสงเสริม พัฒนา ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ    

หมายถึง ความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูมีสวนเก่ียวของในการเขารวมกิจกรรมและ    

โครงการท่ีสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดข้ึน เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานศิลปะ ดนตรี กีฬา     

และนันทนาการ 

 

3. หนวยวัด : รอยละ 

4. เปาหมาย/เกณฑ (ป 2561 – 2564) : 100 

5. วิธีการคํานวณ :     

             จํานวนเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” + “มากท่ีสุด” 

               จํานวนเด็ก เยาวชนและประชาชนท้ังหมดท่ีตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : 80 

7. แหลงขอมูล /วิธีเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายสงเสริมกีฬาและนันทนาการ / โรงเรียนในสังกัด 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณและปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนนักกีฬาในสังกัดท่ีไดเปนตัวแทนเขารวมแขงขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 
2. ขอบเขตความหมาย : นักกีฬาในสังกัดท่ีไดเปนตัวแทนเขารวมแขงขันกีฬาระดับประเทศและระดับ    

นานาชาติ หมายถึง นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนท่ีไดรับการคัดเลือก      

ใหเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติทุกชนิดและประเภทกีฬา 

X 100 



 

 

3. หนวยวัด : จํานวนคน 

4. เปาหมาย/เกณฑ (ป 2561 – 2564) : 20 คน 

5. วิธีการคํานวณ :  แจงนับ / หาผลรวม   

6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : 15 

7. แหลงขอมูล /วิธีเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายสงเสริมกีฬาและนันทนาการ / โรงเรียนในสังกัด 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณและปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทท่ี 2 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนท่ีผานมา 

 ในปงบประมาณท่ีผานมา สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
มีการกําหนดวิสัยทัศนไววา “องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน     
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุงสงเสริม อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีงาม โดยใช
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management)” โดยสรุปผลการดําเนินโครงการ    
ตามยุทธศาสตรและกลยุทธดังตารางตอไปนี้  



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพ โดยใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management)

    5.6 กลยุทธพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ดําเนินงาน ดําเนินงาน และขอเสนอแนะ

1. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน มีรายละเอียดดังนี้

1.1 โครงการนิเทศ กํากับ ติดตามการ  -เพื่อกํากับ ติดตาม การ  -โรงเรียนในสังกัดองคการ 1.เชิงปริมาณ  -โรงเรียนเปาหมายไดรับ  -โรงเรียนทุกแหงไดรับการ

ปฏิบัติงานตามโครงสราง 4 ฝาย ของ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา บริหารสวนจังหวัด  -ออกปฏิบัติการนิเทศ การนิเทศ กํากับติดตาม นิเทศ กํากับ ติดตาม จาก

สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวน สังกัดองคการบริหารสวน ขอนแกน มีการพัฒนาคุณ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติ ครบทุกแหง คณะกรรมการ 1 ชุด ที่

จังหวัดขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 จังหวัดขอนแกน ตาม ภาพการศึกษาอยางเปน งานโรงเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง  -รอยละ 80 ของ แตงตั้งโดยองคการบริหาร

โครงสรางการบริหารงาน ระบบ โดยโรงเรียนขนาดใหญใช โรงเรียนเปาหมายมีระดับ สวนจังหวัดขอนแกน ซึ่ง

4 ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ  -สถานศึกษามีระบบการ เวลารับการนิเทศ 1 วัน คุณภาพการปฏิบัติงาน เปนไปตามตัวชี้วัดความ

ฝายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานตามโครงสราง โรงเรียนขนาดกลางและ ผานเกณฑการประเมิน สําเร็จที่ตั้งไวรอยละ 100

ฝายปกครอง และฝาย การบริหารงานในสถาน โรงเรียนขนาดเล็ก ใชเวลา (โดยกําหนดเกณฑการ  -โรงเรียนสวนใหญมีระดับ

บริหาร ศึกษาที่เขมแข็ง เปนแนว ประมาณครึ่งวัน ยกเวน ผานไวที่รอยละ 70) คุณภาพการปฏิบัติงานทั้ง

 -เพื่อสนับสนุนสงเสริมให ทางเดียวกันแสดงออกถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู  -ผูรับการนิเทศไมนอย 4 ฝาย (แยกเปน 8 งาน

โรงเรียนสังกัดองคการบริ ความพรอมตามแนวทาง หางไกลจากสํานักงาน กวารอยละ 70 มีความ ยอย) ผานเกณฑการ

หารสวนจังหวัดขอนแกน การประกันคุณภาพภายใน อาจใชเวลา 1 วัน พึงพอใจตอโครงการ ประเมินตามตัวชี้วัด 

มีการพัฒนางานอยางเปน สถานศึกษา  -คณะผูนิเทศซึ่งไดแก (กําหนดเกณฑการผานไวที่

ระบบถูกตองตามระเบียบ ขาราชการสํานักการ รอยละ 80 ขึ้นไป) ทั้งนี้

แบบแผนของทางราชการ ศึกษาฯ ที่มีขอบขายงาน คณะผูรับผิดชอบโครงการ

เปนแนวทางเดียวกัน เกี่ยวของกับโครงสรางการ จะนําเสนอรายงานผล

เปนปจจุบันและตอเนื่อง บริหารงานสถานศึกษา ประเมินโครงการ โดย

ทุกคนไดออกปฏิบัติการ สะทอนภาพเปนลายลักษณ

นิเทศติดตามงาน อักษรในรูปแบบเอกสาร

2.เชิงคุณภาพ ทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง

 -โรงเรียนในสังกัดองค  -ผลการประเมินความพึง

การบริหารสวนจังหวัด พอใจตอโครงการจากการ

ขอนแกนไดรับการนิเทศ สอบถามผูรับการนิเทศ

กํากับ ติดตาม การปฏิบัติ จํานวน 122 คน ในภาพ

งานอยางเปนระบบและ รวม ผูรับการนิเทศมีความ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค เปาหมาย

ที่ตั้งไว ที่ตั้งไว



ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ดําเนินงาน ดําเนินงาน และขอเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค เปาหมาย

ที่ตั้งไว ที่ตั้งไว

ตอเนื่อง สงผลใหการ พึงพอใจตอโครงการใน

บริหารจัดการศึกษามี ระดับ"มากที่สุด" ซึ่งบรรลุ

ประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไวรอยละ 80

 -บุคลากรผูนิเทศ ได

พัฒนาวิสัยทัศน และ

ทักษะในการสื่อสารเชิง

กัลยาณมิตร สรางเขาใจ

ที่ดี สงผลตอการสราง

ความรวมมือรวมในการ

พัฒนาการศึกษาในสังกัดฯ



บทที่ 3 
ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน มียุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการศึกษาของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตรการจัดหา สนับสนุน 
และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 

1.1 กลยุทธจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาใหพอเพียงและเหมาะสม 
1.2 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรทาง
การศึกษาใหมีคุณภาพ 

- ฝายการศึกษานอกระบบ 
- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.1  กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2  กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือสรางทักษะอาชีพ 
2.3  กลยุทธพัฒนาโรงเรียนใหเปนฐาน  
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.4  กลยุทธพัฒนากระบวนการนิเทศ  
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใชหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
2.5  กลยุทธพัฒนากระบวนการนิเทศ  
ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- กลุมงานนิเทศฯ 
- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
เด็ก เยาวชน ประชาชน 

3.1  กลยุทธสงเสริมเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนใหมีคุณภาพ 
3.2  กลยุทธพัฒนาเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนใหมีคุณภาพ 
3.3  กลยุทธพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ ศิลปะ-ดนตรี กีฬา 
3.4  กลยุทธสงเสริมเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชน ท่ีมีความตองการพิเศษใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษา 

- กลุมงานนิเทศฯ 
- ฝายการศึกษาในระบบ 
- ฝายการศึกษานอกระบบ 
- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
- ฝายบริหารงานท่ัวไป 

 
ยุทธศาสตร กลยุทธ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

4. ยุทธศาสตรการสรรหาและพัฒนาครู  
บุคลากรทางการศึกษา 

4.1  สรรหาครู  บุคลากรทางการศึกษา 
ใหเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐาน
ตําแหนง 
4.2  พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา 

- กลุมงานนิเทศฯ 
- ฝายการศึกษาในระบบ 
- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
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ใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพ 
5. ยุทธศาสตรการนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1  กลยุทธนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา 

- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

6. ยุทธศาสตรการยกระดับการบริหาร
แบบมีสวนรวมและภาคีเครือขาย 

6.1  กลยุทธสรางความเขมแข็งใหกับ 
ภาคีเครือขายทางการศึกษา 
6.2  กลยุทธยกระดับการมีสวนรวม 
ในการบริหารจัดการศึกษาของภาคี
เครือขายใหมีคุณภาพ 

- กลุมงานนิเทศฯ 
- ฝายการศึกษาในระบบ 
- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
 

7. ยุทธศาสตรการอนุรักษ  สืบสาน  
ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 

7.1  กลยุทธทํานุบํารุงพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืน ใหเจริญ ม่ันคง และยั่งยืน 
7.2  กลยุทธอนุรักษ ฟนฟู สืบสานและ
เผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ินใหยั่งยืน 
7.3  กลยุทธสงเสริม สนับสนุน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป 
7.4  กลยุทธพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ใหมีความรูความเขาใจ   
มีทัศนคติท่ีดีตอศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.5  กลยุทธสรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือกับทุกภาคสวน ดานศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ใหเขมแข็งและมีคุณภาพ 

- ฝายสงเสริมประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

 

 
ยุทธศาสตร กลยุทธ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

8. ยุทธศาสตรการสงเสริม พัฒนา  
ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ  
กิจการเด็กและเยาวชน 

8.1  กลยุทธสงเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา  
นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน 
ท่ีหลากหลาย 
8.2  กลยุทธพัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชนท่ี
หลากหลาย 
8.3  กลยุทธสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 
8.4  กลยุทธสงเสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการ 
กิจการเด็กและเยาวชนท่ีหลากหลาย 

- ฝายสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
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8.5  กลยุทธสรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือกับทุกภาคสวน ดานศิลปะ ดนตรี 
กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน 

9. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการท่ีดี 

9.1  กลยุทธพัฒนาขีดความสามารถ 
การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรมและ
ตรวจสอบได 
9.2  กลยุทธพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ
และเจาหนาท่ีใหมีความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุมงานนิเทศฯ 
 

 

 



บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน มีโครงการ/กิจกรรมจําแนกตามยุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการศึกษาของสํานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดังนี้ 

 



4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.1 กลยุทธจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาใหพอเพียงและเหมาะสม 428,236,536 309 119,638,191 62 109,110,479 50 67,899,631 32 724,884,837

    1.2 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 10,165,000 6 10,165,000 6 10,165,000 6 10,165,000 6 40,660,000

รวม 438,401,536 315 129,803,191 68 119,275,479 56 78,064,631 38 765,544,837

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

    2.1 กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,780,000 3 3,880,000 3 3,980,000 3 4,080,000 3 15,720,000

    2.2 กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสรางทักษะอาชีพ 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 800,000

    2.3 กลยุทธพัฒนาโรงเรียนใหเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 14,250,000 1 14,250,000 1 14,250,000 1 14,250,000 1 57,000,000

    2.4 กลยุทธพัฒนากระบวนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใชหลักสูตรสถานศึกษา 1,400,000 2 1,500,000 2 1,600,000 2 1,700,000 2 6,200,000

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู

    2.5 กลยุทธพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 1,200,000

รวม 19,930,000 8 20,130,000 8 20,330,000 8 20,530,000 8 80,920,000

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

    3.1 กลยุทธสงเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมีคุณภาพ 98,110,590 33 98,110,590 33 98,110,590 33 98,110,590 33 392,442,360

    3.2 กลยุทธพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมีคุณภาพ 8,720,000 7 8,720,000 7 8,720,000 7 8,720,000 7 34,880,000

    3.3 กลยุทธพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 15,780,000 7 15,880,000 7 15,980,000 7 16,080,000 7 63,720,000

    3.4 กลยุทธสงเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีความตองการพิเศษใหไดรับโอกาสทางการศึกษา 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 1,200,000

รวม 122,910,590 48 123,010,590 48 123,110,590 48 123,210,590 48 492,242,360

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

    4.1 กลยุทธสรรหาครู บุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานตําแหนง 21,063,754 1 21,063,754 1 21,063,754 1 21,063,754 1 84,255,016

    4.2 กลยุทธพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพ 6,600,000 5 6,600,000 5 6,600,000 5 6,600,000 5 26,400,000

รวม 27,663,754 6 27,663,754 6 27,663,754 6 27,663,754 6 110,655,016

ยุทธศาสตรที่ 5 การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    5.1 กลยุทธนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา 450,000 3 450,000 3 450,000 3 450,000 3 1,800,000

รวม 450,000 3 450,000 3 450,000 3 450,000 3 1,800,000

ยุทธศาสตรที่ 6 การยกระดับการบริหารแบบมีสวนรวมและภาคีเครือขาย

    6.1 กลยุทธสรางความเขมแข็งใหกับภาคีเครือขายทางการศึกษา 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 1,200,000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รวม 4 ป

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รวม 4 ป

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

    6.2 กลยุทธยกระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือขายใหมีคุณภาพ 1,600,000 3 1,600,000 3 1,600,000 3 1,600,000 3 6,400,000

รวม 1,900,000 4 1,900,000 4 1,900,000 4 1,900,000 4 7,600,000

ยุทธศาสตรที่ 7 การอนุรักษ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

    7.1 กลยุทธทํานุบํารุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ใหเจริญ มั่นคงและยั่งยืน 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 2,400,000

    7.2 กลยุทธอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และเผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 14,040,000 26 14,040,000 26 14,140,000 26 14,140,000 26 56,360,000

    7.3 กลยุทธสงเสริม สนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 2,000,000

    7.4 กลยุทธพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ใหมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอศาสนา 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 1,200,000

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

    7.5 กลยุทธสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 16,000,000 4 23,500,000 5 79,500,000 4 11,000,000 2 130,000,000

และภูมิปญญาทองถิ่น ใหเขมแข็งและมีคุณภาพ

รวม 31,440,000 34 38,940,000 35 95,040,000 34 26,540,000 32 191,960,000

ยุทธศาสตรที่ 8 การอนุรักษ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

    8.1 กลยุทธสงเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชนที่หลากหลาย 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 600,000

    8.2 กลยุทธพัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชนที่หลากหลาย 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 2,400,000

    8.3 กลยุทธสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 5,450,000 6 5,350,000 6 5,350,000 6 5,350,000 6 21,500,000

    8.4 กลยุทธสงเสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชนที่หลากหลาย 900,000 6 900,000 6 900,000 6 900,000 6 3,600,000

    8.5 กลยุทธสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 2,000,000

นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

รวม 7,600,000 18 7,500,000 18 7,500,000 18 7,500,000 18 30,100,000

ยุทธศาสตรที่ 9 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

    9.1 กลยุทธพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการดานการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ 48,258,000 20 50,763,000 20 53,168,000 20 55,428,000 20 207,617,000

โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

    9.2 กลยุทธพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีความสามารถในการปฏิบัติราชการ 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 1,600,000

อยางมีประสิทธิภาพ

รวม 48,658,000 22 51,163,000 22 53,568,000 22 55,828,000 22 209,217,000

รวมทั้งสิ้น 698,953,880 458 400,560,535 212 448,837,823 199 341,686,975 179 1,890,039,213



งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รวม 4 ป

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ

5.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปไปสูการปฏิบัติ 
  คณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีอํานาจหนาท่ีในการติดตามและประเมินผล
การนําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
  1. ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสงาชัย  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน            ประธานกรรมการ 

2. ดร.กิตติ  บุญเชิด  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษา เขต 25    รองประธานกรรมการ 
3. นางพัฒนาวดี  วิริยปยะ   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน       กรรมการ 
4. นายเพ็ชร  มูลปอม  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ   กรรมการ 
5. นางสาวจุฑารัตน  สุภโตษะ ผูอํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
6. นายสุวนัย  ภูมาศ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี    กรรมการ 
7. นายสงา  ศรีนุ    ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองเสี้ยว        กรรมการ 
8. นายอนันต  อิสสระพงศ  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       กรรมการ 
9. นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานคูขาดฯ             กรรมการ 
10. นายมนตชัย  ดวงสวาง ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา   กรรมการ 
11. นายนพพร  ปติสุวรรณรัตน ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย   กรรมการ  
12. นายเพียร  นาทัน  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม     กรรมการ 
13. นายสนอง  หมอนทองเทียม ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา      กรรมการ 
14. นายชาตรี  เสง่ียมวงศ   ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซําสูงพิทยาคม          กรรมการ 
15. นายเจริญ  ชัยเจริญ  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพูวัดพิทยาคม           กรรมการ 
16. นายศักดิ์ชัย  จิระสัญญาณสกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองโนประชาสรรค      กรรมการ 
17. นายมนตชัย  ศรีวิไลลักษณ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ    กรรมการ 
18. นายภสุ  โคตรศรี  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน        กรรมการ 
19. นายไพฑูรย  โคตรภูเวียง ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสีชมพูศึกษา             กรรมการ 
20. นายศราวุฒิ  ดานขุนทด ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองเขียด       กรรมการ 
21. นายสมาส  นามพิกุล  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร       กรรมการ 
22. นายอารมณ  อินทรจันทร ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเปรมติณสูลานนท      กรรมการ 
23. นายชูศิลป  ศรีวิวัฒน  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค        กรรมการ 
24. นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย   กรรมการ 
25. นายอุทัย  วิสิลา  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    กรรมการ 
26. ผศ. สนิท  เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    กรรมการ          
27. ดร.โปรงวิทย  ลิ้มตระกูล ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน   กรรมการ 
28. นายคจิตร  พงษคําพันธ ส.อบจ.ขอนแกน อําเภอพล เขต 1    กรรมการ 
29. นายอดุลย  คามดิษฐ  ส.อบจ.ขอนแกน อําเภอชนบท    กรรมการ 
30. นายสุดใจ  ทุยบึงฉิม  ส.อบจ.ขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน เขต 6  กรรมการ 
31. ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล  ส.อบจ.ขอนแกน อําเภอหนองนาคํา   กรรมการ 
32. นายวินัย  รุมฉิมพลี  ผูอํานวยการโรงเรียนซําสูงพิทยาคม   กรรมการ 
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33. นางสุภลักษณ  บุตรโพธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย   กรรมการ 
34. นายประสาน  กองทอง ผูอํานวยการโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา   กรรมการ

 35. ดร. ผจญ  โกจารยศร ี        ผูจัดการ หจก.มิตรประเมิน    กรรมการ 
  36. ดร. ผจญ  โกจารยศร ี         ผูจัดการ หจก.มิตรประเมิน    กรรมการ 
  37. นายปยะชัย  ตุยสิมา  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาฯ    กรรมการและเลขานุการ                   
  38. นายสุวิไชย  ศรีเสน  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาฯ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ          
  39. นายสมพงษ  สุขประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาฯ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ          

  ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการปฏิบัติ โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอย
ปงบประมาณละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

5.2  วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปไปสูการปฏิบัติ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เพ่ือรวมกันพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทําการ
ประเมินผลสําเร็จเปนรายโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม ท้ังนี้ ประเมินผล       
ท้ังระบบ กลาวคือ ประเมินท้ังปจจัยท่ีใช กระบวนการท่ีใช ผลผลิตท่ีไดรับ และผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะไดทราบถึง
ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน สําหรับนําไปใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

5.3  หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปไปสูการปฏิบัติ 
1. การติดตามและประเมินผลฯ กําหนดการติดตามและประเมินผลฯ ในระหวางดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาการศึกษา ดําเนินการเปนรายไตรมาสทุก 6 เดือน เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนา ในการดําเนินงานในระยะ
ตางๆ วามีผลสําเร็จเพียงใด เม่ือเทียบกับเปาหมาย และปญหาอุปสรรคท่ีทําใหการดําเนินงานลาชา และนําผล       
ท่ีไดมาปรับกลยุทธการดําเนินงาน 

2. การติดตามและประเมินผลฯ เม่ือสิ้นปงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในรอบป
กับคาเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละตัวชี้วัด (KPI) เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปญหา 
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความพึงพอใจของผูเก่ียวของท่ีไดรับจากผลการพัฒนา เพ่ือนําผลท่ีไดจากการติดตาม
และประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมาย        
ท่ีกําหนดไว 
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