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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565 

 ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปของจังหวัดขอนแก่น 
 

1. ความเป็นมา 
 ค าขวัญจังหวัดขอนแก่น “ พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว 
เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก ” จังหวัดขอนแก่น  เป็นดินแดน
ที่เคยมีชุมชนโบราณอาศัยอยู่ในพื้นท่ีแห่งนี้นับย้อนหลังได้หลายพันปี อาทิ มีการขุดพบแหล่งโบราณคดีที่บ้าน
นาดี ต าบลบ้านโคก อ าเภอภูเวียง หรือที่บ้านนาโพธิ์ ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ เป็นต้น ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 12 - 18 ก็เป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมหรือเขมรดังหลักฐานที่ได้มีการค้นพบศิลาจารึก       
กลุ่มใบเสมาและประสาทหินหรือกู่แบบศิลปะเขมรในหลายพ้ืนที่เมืองขอนแก่น ได้ตั้งขึ้นเมื่อ 331           
เมื่อเพีย (พญา) เมืองแพนแห่งทุรคม แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีบุตรสาว คือ นางค าแว่น ได้เป็นเจ้าจอม           
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้พาสมัครพรรคพวกเดินทางข้ามแม่น้ าโขง
มาอาศัยอยู่ในเขตเมืองสุวรรณภูมิ บริเวณบ้านโนนทอง ข้างหนองขอนแก่น หรือบึงบอน เจ้าจอมค าแว่น      
ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาให้เพียเมืองแพนแยกตัวออกมาตั้งเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา       
จุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็นเมืองขอนแก่น และให้เพียเมืองแพน
เป็นเจ้าเมืองขอนแก่นข้ึนกับเมืองนครราชสีมา 
 เมื่อเจ้าเมืองขอนแก่นได้ทดลองท าราชการส่งส่วยให้แก่เมืองนครราชสีมาครบ 9 ปีแล้ว           
พระยานครราชสีมามีใบบอกให้เข้ากรุงเทพ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  จึงโปรดเกล้า
ตั้งเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองอย่างเป็นทางการให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพ ฯ  เมื่อปี พ.ศ. 2340 และโปรดเกล้า     
ให้ตั้งเพียเมืองแพน เป็นพระนครศรีบริรักษ์  เจ้าเมืองขอนแก่น  จึงถือว่าเมืองขอนแก่น ตั้งอย่างเป็นทางการ
เมื่อปี พ.ศ. 2340 
 หลังจากนั้นมีการย้ายที่ตั้งเมืองขอนแก่นอีกหลายครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2451 ได้ย้ายศาลากลาง
เมืองขอนแก่นมาตั้งที่เมืองพระลับ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2507 ได้สร้าง   
ศาลากลางข้ึนใหม่ที่สนามบินเก่า ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าศูนย์ราชการ 
 

2. ลักษณะทางกายภาพ 
2.1 ที่ตั้งและภูมิประเทศ  

 จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 - 17 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 101 - 103      
องศาตะวันออก ซึ่งอยู่บริ เวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร             
445 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่  ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ       
มีลักษณะสูงต่ าสลับเป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีที่ราบลุ่มแถบลุ่มน้ าชีและลุ่มน้ าพอง 
พ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย  100 - 200 เมตร 
 

  2.2 อาณาเขต 
ทิศเหนือ  -  ติดกับจังหวัดอุดรธานี  เลย  และหนองบัวล าภู 
ทิศใต ้  -  ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก -  ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม 
ทิศตะวันตก -  ติดกับจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ์ 
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                                                      แผนที่จังหวัดขอนแก่น 
          
 
                                                  

          
      
                                    
 
 
 
 
   
   
     

       
ตราประจ าจังหวัด   

         เป็นรูปพระธาตุตั้งอยู่บนตอมะขาม ขนาบสองข้างด้วยต้นไม้ 
 

 
 
 

 
       ต้นไม้ประจ าจังหวัดขอนแก่น 
              ต้นกัลปพฤกษ์  ชื่อสามัญ   Pink Cassia, Pink 
Shower,                                       Wishing Tree  ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia bakeriana 
Craib 

    
 
     
     ดอกไม้ประจ าจังหวัดขอนแก่น 
                                     ราชพฤกษ์  หรือคูณ  (อังกฤษ: Cassia) 
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2.3 ภูมิอากาศ 
 ในรอบปี 2557 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 40.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 1 เมษายน และอุณหภูมิ

ต่ าสุดวัดได้ 10.20 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิได้ตามตารางท้ายนี้ 

ตารางท่ี 1 อุณหภูมิเปรียบเทียบย้อนหลัง 10 ปี พ.ศ. 2548 – 2557 

ปี อุณหภูมิสูงสุดเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 
2548 40.2 11.0 25.60 
2549 39.3 12.0 25.70 
2550 41.1 12.6 27.00 
2551 38.5 11.9 26.00 
2552 39.6 10.2 27.80 
2553 41.2 13.5 27.41 
2554 39.3 11.6 26.17 
2555 39.0 15.0 27.11 
2556 41.8 11.6 27.70 
2557 40.3 10.2 27.30 

ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

2.4 ปริมาณน้ าฝน 
 สถิติข้อมูลปริมาณน้ าฝนของจังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก        

เฉียงเหนือตอนบน เปรียบเทียบย้อนหลัง 10 ปี (2550 - 2559) ฝนตกมากท่ีสุดปี พ.ศ. 2551 วัดได้ 1,780.60 
มิลลิเมตร จ านวนวันที่ฝนตก 122 วัน ฝนตกน้อยที่สุดในปี 2559 วัดได้ 934.10 มิลลิเมตร จ านวนวันที่ฝนตก 
73 วัน  

 

ตารางท่ี 2 ปริมาณน้ าฝนเปรียบเทียบย้อนหลัง 10 ปี พ.ศ. 2550 - 2559 
 

ปี พ .ศ.  ปริมาณน้ าฝน ).มม(  จ านวนวันที่ฝนตก 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 

1378.90 
1380.60 
1039.50 
1230.10 
1377.10 
1034.40 
943.10 
973.00 
1006.10 
27.90 

 

101 
122 
104 
108 
131 
100 
109 
104 
105 
73 

ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
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3.  ด้านการปกครองและประชากร 
3.1 การปกครอง 
 จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 26 อ าเภอ 198 ต าบล 2,331 หมู่บ้าน 

และ 389   ชุมชน การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร     
1 แห่ง เทศบาลเมือง 6 แห่ง เทศบาลต าบล 78  แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 139 แห่ง หน่วยราชการ
ส่วนภูมิภาค 33 แห่ง หน่วยราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 227 แห่ง 

3.2 ประชากร 
 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,798,014 คน เป็นชาย 888,499 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4         

ของประชากรทั้งหมด และเป็นหญิง 909,515 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของประชากรทั้งหมด ประชากร      
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีจ านวน  499,498 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ส่วนประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลมีจ านวน 1,298,516 คน หรือร้อยละ 72.2 ความหนาแน่นของประชากรทั้งจังหวัดเท่ากับ 162.1 คน
ต่อตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 3.1 คน จ านวนบ้าน 588,757 หลัง  

 

ตารางที่ 3  จ านวนประชากรและจ านวนบ้าน ปี 2558 
อ าเภอ รวม ชาย หญิง จ านวนบ้าน 

เมืองขอนแก่น 410,182 197,911 212,271 183,905 
บ้านฝาง 54,874 27,436 27,438 16,971 
พระยืน 34,781 17,071 17,710 10,166 
หนองเรือ 93,689 46,578 47,111 25,829 
ชุมแพ 92,142 45,953 46,189 40,288 
สีชมพ ู 78,458 39,237 39,221 22,939 
น้ าพอง 101,949 50,923 51,026 33,084 
อุบลรัตน ์ 44,634 22,348 22,286 11,824 
กระนวน 78,981 39,311 39,670 22,960 
บ้านไผ ่ 100,991 49,932 51,059 32,718 
เปือยน้อย 20,114 10,152 9,962 5,263 
พล 87,050 43,149 43,901 26,026 
แวงใหญ ่        29,572        14,588        14,984  7,625       
แวงน้อย        42,141        20,968        21,173  11,810       
หนองสองห้อง        78,085        39,072        39,013  21,281       
ภูเวียง        72,426        36,151        36,275  20,208       
มัญจาครี ี        71,638        35,680        35,958  21,588       
ชนบท        48,756        23,944        24,812  13,917       
เขาสวนกวาง        38,344        19,244        19,100  10,839       
ภูผามา่น        23,075        11,582        11,493  6,683       
ซ าสูง 23,754 11,776 11,978 6,661 
โคกโพธ์ิไชย 25,594 12,823 12,771 7,519 
หนองนาค า 23,813 11,878 11,935 6,155 
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ตารางท่ี 3  จ านวนประชากรและจ านวนบ้าน ปี 2558  (ต่อ) 

อ าเภอ รวม ชาย หญิง จ านวนบ้าน 

บ้านแฮด 32,869 16,317 16,552 9,754 
โนนศิลา 26,571 13,331 13,240 7,517 
เวียงเก่า 19,976 9,924 10,052 5,227 
รวม 1,798,014 888,499 909,515 588,757 

ที่มา : ส านักบริหารทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
รวบรวมโดย ส านักงานจังหวัดขอนแก่น ณ 31 ธันวาคม 2558 
 

ตารางท่ี  4 แสดงพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดขอนแก่น  

ล าดับ ชื่อป่า 
เนื้อที่ตาม 

กฎกระทรวง 

เนื้อที่
อุทยาน 
ทับซ้อน 

มอบให้ 
สปก. 

พ้ืนที่กันคืน 
พ้ืนที่กัน

ออก 
คงเหลือ 
ป่าสงวน 

1 ปุาโคกหลวง 129,619 38,446 31,444 18,747 11,432 67,044 
2 ปุาดงลาน 340,500 174,087 138,161 13,921 2,086 40,087 
3 ปุาเขาสวนกวาง 38,750 - 9,467 166 256 29,193 
4 ปุาภูเวียง 218,162 192,757 24,146 13,740 - 14,999 
5 ปุาดงมูล 109,375 - - - 5,390 103,985 
6 ปุาหนองอ่าง 11,718 - 11,718 2,046 - 2,046 
7 ปุากุดน้ าใส 6,093 - 6,093 20 - 20 
8 ปุาห้วยเสยีว 41,600 - 41,600 800 - 800 
9 ปุาภูระง า 158,050 - 158,050 13,189 - 13,189 
10 ปุาสาวถี 17,656 - 17,656 6,958 - 6,958 
11 ปุาหนองนกเขียน 22,006 - 22,006 898 - 898 
12 ปุาหนองเม็ก 

และปุาลุมพุก 
128,250 - 128,250 12,819 - 12,819 

13 ปุาโสกแต ้ 51,194 46,890 10,031 6,412 - 685 
14 ปุาโคกหลวงแปลงสาม 97,656 22,980 78,941 9,467 - 5,202 
15 ปุาส าราญ 29,275 - 29,275 - - - 
16 ปุาหัวฝาย 14,843 - 14,843 4,526 - 4,526 
17 ปุาโนนน้ าแบ่ง 152,343 - 152,343 1,303 - 1,303 
18 ปุาโตกตลาดใหญ ่ 37,775 - 37,775 5,646 - 5,646 
19 ปุาอุบลและปุาหัวลิง 5,543 - 5,543 - - - 
20 ปุาดงซ า 69,018 - 69,018 20,623 - 20,623 
21 ปุาบ้านนายม  

และปุาบ้านกุดดุก 
4,219 - 4,219 160 - 160 

22 ปุาภูเม็ง 13,875 13,875 - - - - 
รวม 1,697,520 489,035 990,579 131,441 191164 3301183 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 7 ขอนแก่น 
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ตารางท่ี 5  แสดงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดขอนแก่น 

ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดขอนแก่น 
 

ที ่ อุทยาน/วนอุทยาน เนื้อที่ )ไร่(  

1 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  169,539 
2 อุทยานแห่งชาติน้ าพอง 73,050 
3 อุทยานแห่งชาติภูเวียง 203,125 
4 อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานค า 31,875 
5 วนอุทยานน้ าตกบ๋าหลวง 1,200 
6 วนอุทยานแห่งชาติภูระง า 5,000 
 รวม 4831789 

    ที่มา : ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 ขอนแก่น  

 
แผนภูมิที่ 1 : ปิรามิดประชากรจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2558 

 

     ที่มา : ส านักบริหารทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
     รวบรวมโดย ส านักงานจังหวัดขอนแก่น ณ 31 ธันวาคม 2558 
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4. สภาพเศรษฐกิจ 
 4.1  การเติบโตทางเศรษฐกิจ (ปี 2553 – 2557)  
  ในปี 2557 จังหวัดขอนแก่นมีผลิตภัณฑ์มวลรวม จ านวน 187,348 ล้านบาท เป็นล าดับที่     
15 ของประเทศ และเป็นล าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมา  
  สาขาการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่น ในปี 2557 คือ ภาคนอกเกษตร มีมูลค่า 
163,644 ล้านบาท ในขณะที่ภาคเกษตรมีมูลค่า 23,704 ล้านบาท 
  ภาคนอกเกษตร มีมูลค่าอันดับ 1 คือ สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า 73,241 ล้านบาท รองลงมา
คือสาขาการศึกษา มีมูลค่า 20,542 ล้านบาท และการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ฯ มีมูลค่า 18,820 
ล้านบาท 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (Per Capita GPP) ของจังหวัดขอนแก่น ปี 2557 คือ 
107,565 บาท อยู่ในอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับที่ 32 ของประเทศ  
 

ตารางที่ 6  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553 – 2557                                                                                               
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557p 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 152,274 160,935 186,610 186,343 187,348 
 ภาคการเกษตร 17,329 19,581 22,600 26,562 23,704 
 นอกภาคการเกษตร 134,945 141,353 164,010 159,781 163,644 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 87,463 92,410 107,166 106,982 107,565 
หมายเหตุ : p  หมายถึง  ตัวเลขเบื้องต้น 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 

4.2 อุตสาหกรรม 
                  มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาต และแจ้งประกอบกิจการ จ านวนทั้งสิ้น 4,191 โรงงาน 
เงินทุน 110,592.00  บาท คนงาน 56,063 คน แยกตามจ าพวกโรงงานได้ ดังนี้  

หมวดอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 10 อันดับแรกของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 
1. อุตสาหกรรมการเกษตร   จ านวน  2,763 โรงงาน 
2. อุตสาหกรรมอโลหะ   จ านวน    238 โรงงาน 
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ  จ านวน    220 โรงงาน 
4. อุตสาหกรรมขนส่ง   จ านวน    177 โรงงาน 
5. อุตสาหกรรมอาหาร   จ านวน    177 โรงงาน 
6. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ   จ านวน    136 โรงงาน 
7. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  จ านวน    103 โรงงาน 
8. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จ านวน      71 โรงงาน 
9. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน จ านวน      52 โรงงาน 
10.อุตสาหกรรมสิ่งทอ   จ านวน      42 โรงงาน 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ปี 2558 
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มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต และแจ้งประกอบกิจการที่ใช้แรงงานตั้งแต่ 100 คน
ขึ้นไป แยกได้ดังนี้ 

1. โรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 100 - 299 คน  จ านวน    103 โรงงาน 
2. โรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 300 - 499 คน  จ านวน     25 โรงงาน 
3. โรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 500 - 999 คน  จ านวน    12 โรงงาน 
4. โรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ >1,000 คนขึ้นไป จ านวน     11 โรงงาน 
ที่มา : กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปี 2558 
 

4.3  เกษตรกรรม  
 จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่การเกษตร 4,219,427 ไร่ (ร้อยละ 62.02 ของพ้ืนที่จังหวัด) โดยพืช   

ที่ส าคัญ คือ ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน และสัตว์เศรษฐกิจส าคัญ คือ โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และโคนม 
ดังนี้ 

  พืชเศรษฐกิจ  
  ข้าวนาปี มีเนื้อที่ปลูก 2,364,435 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,077,701 ไร่ ผลผลิตรวม 711,7309 ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 343 กิโลกรัมต่อไร่  
   ข้าวนาปรัง มีเนื้อที่ปลูก 40,277 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 39,079 ไร่ ผลผลิตรวม 20,387 ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 522 กิโลกรัมต่อไร่ 
   มันส าปะหลัง มีเนื้อที่ปลูก 199,439 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 195,052 ไร่ ผลผลิตรวม 639,185 

ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,277 กิโลกรัมต่อไร่ 
     อ้อย มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 569,934 ไร่ ผลผลิตรวม 6,309,164 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11,070 

กิโลกรัมต่อไร่ 
ปศุสัตว์  

  โคเนื้อ ผลผลิตรวม   38,950  ตัว   
   โคนม ผลผลิตรวม   31,927  ตัน    
  สุกร ผลผลิตรวม  155,735 ตัว   
   ไก่เนื้อ ผลผลิตรวม        9,689,242  ตัว 
    ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2558 

 ประมง 
  จังหวัดขอนแก่นมีครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 43,987 ครัวเรือน ในเนื้อที่ 

35,111 ไร่ มีบ่อจ านวน 32,375 บ่อ และ 2,736 กระชัง ปริมาณการจับสัตว์น้ าจืดจ านวน 7,775,163 
กิโลกรัม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 341,448,633 บาท 

ทีม่า : ส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ปี 2558 
 

4.4 การเงินการธนาคาร  
เป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน

การเงินพิเศษของรัฐ ได้แก่ ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธ.ออมสิน  ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.พัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธ.เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธ.อิสลาม
แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ธ.พาณิชย์สาขาหลักและสาขาย่อย รวมทั้งสิ้น 122 แห่ง  

เมื่อพิจารณาข้อมูล ณ สิ้นปี 2558 มียอดเงินฝาก 93,503.0 ล้านบาท สินเชื่อ 133,707.0 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนต่อเนื่องทุกปีทั้งยอดเงินฝากและสินเชื่อ  
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ตารางที่ 7  เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2552-2558 

  
                                      (หน่วย  : ล้านบาท)   

ปี ส านักงาน (แห่ง) เงินฝาก สินเชื่อ 
2552   88 58,576.6    68,946.8  
2553   96 63,004.0    80,900.0  
2554   103 67,490.0    94,205.0  
2555   107 82,479.0    116,695.0  
2556   112 86,994.0    137,732.0  
2557 119 89,807.0 146,769.0 
2558 122 93,503.0 133,707.0 

2559 (สิ้น ก.ค.59) 122 95,360.0 133,829.0 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  
 

 

4.5 การท่องเที่ยว  
การท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา (MICE City) การคมนาคมสะดวกทั้งทาง

รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน พ้ืนที่ฟรี WiFi ในที่สาธารณะ จ านวน 661 จุด สิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้       
ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางไมซ์ในภูมิภาคเท่านั้น ขอนแก่นยังไต่ระดับขึ้นไปถึงระดับสากลอีกด้วย 
โดยเป็นสื่อกลางในการผสานโอกาสการติดต่อธุรกิจในหมู่ผู้เข้าร่วมงานนานาชาติ อาทิ งานประชุม APEC 
Ministerial Meeting, International Conference on Humanities and Social Sciences และ       
Thai ASEAN Trade Fair ที่จัดขึ้นท่ามกลางกลิ่นอายวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ การต้อนรับอย่างดีเยี่ยม  
และอีเวนต์ที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นมากมายในภูมิภาค จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวและผู้มาประชุมสัมมนา 
รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

ตารางท่ี 8  รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดขอนแก่น  รวบรวมโดยกรมศิลปากร 
 

ที ่ ชื่อ ที่ต้ัง ต าบล อ าเภอ 
1 ถ้ าลายมือ 1 ม.8 บ้านผือ หนองเรือ 
2 ภาพเขียนสีถ้ าลายมือ 3 ม.6, 7, 9 บ้านผือ หนองเรือ 
3 โบราณสถานในเขตหน่วยพิทักษ์    

อุทยานแห่งชาติภูเวียง ที่ 2 (หัวภูชน) 
ม.12 ขัวเรียง ชุมแพ 

4 สิมวัดโพธิ์ศร ี ม.1 ศิลา เมืองขอนแก่น 
5 กู่แก้ว (กู่บ้านหัวบึง) ม.6 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น 
6 สิมวัดศรีบุญเรือง ม.2 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น 
7 สิมวัดศรีชมชื่น ม.6 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น 
8 พระพุทธรูปจากสิมเก่าวดัศรีนวล ถ.หลังเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น 
9 สิมวัดตาลเรียง ม.2 พระลับ เมืองขอนแก่น 
10 กู่บ้านโนนกู ่ ม.5, 24 สาวะถ ี เมืองขอนแก่น 
11 สิมวัดไชยศรี (อุโบสถ) ม.7, 8 สาวะถ ี เมืองขอนแก่น 
12 วัดสว่างสุทธาราม ม.2 ศิลา เมืองขอนแก่น 
13 กู่โนนแท่น ม.11 บ้านเหล่า บ้านฝาง 
14 กู่ (บ้านโต้น) ม.1 บ้านโต้น พระยืน 
15 กู่ ม.2 (บ้านหว้า) ม.4 โนนทัน หนองเรือ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_(%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_(%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7_(%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88_(%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88_%E0%B8%A1.2_(%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2)&action=edit&redlink=1
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ที ่ ชื่อ ที่ต้ัง ต าบล อ าเภอ 
16 สิมวัดสว่างอารมณ ์ ม.14 โนนทัน หนองเรือ 
17 หอไตรไม้ วัดศรีชมช่ืน ม.4 โนนทัน หนองเรือ 
18 ธาตุ (ดอนกู่) (กู่ ม.10) ม.12 กุดกว้าง หนองเรือ 
19 สิมวัดศรีชมชื่น ม.4 โนนทัน หนองเรือ 
20 ถ้ าลายมือ 2 ม.8 บ้านผือ หนองเรือ 
21 ธาตุ (วัดโพธิ์ธาตุ) ม.10 ชุมแพ ชุมแพ 
22 ถ้ าผาคันธง  นาหนองทุ่ม ชุมแพ 
23 กู่ ม.4 (บ้านโนนเมือง) ม.4 ชุมแพ ชุมแพ 
24 ใบเสมาวัดไตรรงค ์ ม.4 โนนหัน ชุมแพ 
25 กู่ ม.1 (บ้านแห่)  ชุมแพ ชุมแพ 
26 วัดสระพัง ม.5 โนนอุดม ชุมแพ 
27 พระพุทธไสยาสนภ์ูเวียง ม.7 ไชยสอ ชุมแพ 
28 ดอนธาตุบ้านร่องกอง ม.3 ซ ายาง สีชมพ ู
29 กู่บ้านนาค าน้อยหรือกู่ประภาชัย ม.1, 15 บัวใหญ่ น้ าพอง 
30 พระธาตุขามแก่น (วัดเจติยภูมิ) ม.2 บ้านขาม น้ าพอง 
31 สิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม ม.1 หัวหนอง บ้านไผ ่
32 รอยพระพุทธบาทหินลาด ปุาโนนหินลาด ม.9 ปุาปอ บ้านไผ ่
33 กู่บ้านหนองร้านหญ้า ม.5 หัวหนอง บ้านไผ ่
34 แหล่งตัดหินบา้นดอนเงิน ม.8 บ้านลาน บ้านไผ ่
35 วัดปุาง้ิว (ภูเหล็ก) ม.4 หินตั้ง บ้านไผ ่
36 วัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบ้านลาน) ม.5 บ้านลาน บ้านไผ ่
37 บ้านเมืองเพีย ม.2 เมืองเพีย บ้านไผ ่
38 ปราสาทเปือยน้อย (กู่เปือยน้อย,ปรางค์

บ้านหัวขวา,กู่หรืออาศรม) 
ม.1 เปือยน้อย เปือยน้อย 

39 เมืองโบราณบ้านสระแก้ว ม.1 สระแก้ว เปือยน้อย 
40 ชุมชนโบราณบ้านเมืองเก่า  เมืองพล พล 
41 สิมวัดศรีบุญเรือง ม.1 เมืองพล พล 
42 กู่บ้านหญ้าคา ม.5 เมืองพล พล 
43 ชุมชนโบราณบ้านโนนเมือง ม.8 โนนข่า พล 
44 โครงกระดูกในเขตชุมชนเมืองพล ถ.เมืองพล เมืองพล พล 
45 บ้านยานางและโบราณสถานโนนแท่นพระ ม.2 เพ็กใหญ ่ พล 
46 สิมวัดสระบัวแก้ว (อุโบสถ) ม.4 หนองเม็ก หนองสองห้อง 
47 กู่บ้านเมย ม.8 หนองสองห้อง หนองสองห้อง 
48 ถ้ าคนนอน ม.9 ในเมือง ภูเวียง 
49 ถ้ าหินลาดหัวเมย ม.9 ในเมือง ภูเวียง 
50 ถ้ าฝุามือ ม.9 ในเมือง ภูเวียง 
51 สิมวัดสระทอง (อุโบสถ) ม.17 กุดเค้า มัญจาครี ี
52 โนนวัดปุามญัจาครี ี ม.2 กุดเค้า มัญจาครี ี
53 สิมวัดบึงแก้ว ม.1, 2, 3 ศรีบุญเรือง ชนบท 
54 เมืองโบราณดงเมืองแอม ม.1 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง 
55 หินฮาวหนองผือ ม.6 โพธิ์ไชย โคกโพธ์ิ 
56 กุดธาตุ (ธาตุดูกญาคู) ม.2 กุดธาต ุ หนองนา 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_(%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88)_(%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88_%E0%B8%A1.10)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88_%E0%B8%A1.4_(%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88_%E0%B8%A1.1_(%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7_(%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2_(%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2,%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2,%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A1)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2_(%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2,%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2,%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A1)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7_(%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_(%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B9)&action=edit&redlink=1
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565 

 สถานที่ส าคัญ อุทยานและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
 1. วัดหนองแวง 

  ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อ าเภอเมือง เป็นพระอารามหลวง ด้านในวัดมี     
พระมหาธาตุแก่นนคร หรือพระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยม เรือนยอดทรงเจดีย์จ าลองแบบจากพระธาตุพนม 
จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ        
มหามังคลานุสรณ์ 200 ปี ภายในองค์พระธาตุมี 9 ชั้น ดังนี้ 

   ชั้นที่ 1 เป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่บนบุษบก 
  ชั้นที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวอีสาน  

   ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติ  
   ชั้นที่ 4 เป็นหอปริยัติธรรม  
   ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์  
   ชั้นที่ 6 เป็นหอพระอุปัชฌาจารย์  
   ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันต์สาวก  
   ชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรม  
   ชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธ 

 

 2. เขื่อนอุบลรัตน์ 
    เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย  ซึ่งสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพล        
และเป็นเขื่อนผลิตไฟฟูาพลังงานน้ าแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยู่ที่ ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์   
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปิดกั้นแม่น้ าพองสาขาย่อยของแม่น้ าชี ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว    
ยาว 885 เมตร สูง 32 เมตร สันเขื่อนกว้าง 6 เมตร อ่างเก็บน้ ามีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟูา
ได้ 55 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 
 

 3. หมู่บ้านงูจงอาง 
   หมู่บ้านงูจงอาง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 50 กิโลเมตร   
เดิมชาวบ้านมีอาชีพหายาสมุนไพรขาย ช่วงไม่ได้ท านา แต่เพ่ือดึงดูดผู้คน ชาวบ้านจึงได้น างูเห่ามาแสดงโชว์
แต่งูเห่ามีพิษมากและพ่นพิษได้ไกลเป็นอันตรายจึงได้เปลี่ยนเป็นงูจงอางมาถึงปัจจุบัน  ศูนย์แสดงโชว์         
คนชกมวยกับงู ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและขายยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมาก 
 

  4. สวนสัตว์ขอนแก่น 
   สวนสัตว์ขอนแก่นตั้งอยู่บนเขาสวนกวาง  ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์และจังหวัดขอนแก่นร่วมลงนามจัดตั้ง 
สวนสัตว์บนภูเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในพ้ืนที่4,696 ไร่ ใช้งบประมาณ 2,500 
ล้านบาท สวนสัตว์แห่งนี้ถือเป็นสวนสัตว์ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้องค์การสวน สัตว์ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือก่อตั้ง “โครงการอุทยานสัตว์ป่าเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น” เพราะปรากฏมีพ้ืนที่        
ที่มีความเหมาะสมในการก่อตั้งโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ 2 แห่งรวมกันคือ พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ       
เขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น คาบเกี่ยวกับพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ อ าเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดร ธานี รวมพ้ืนที่ประมาณ 4,696 ไร่ มีสัตว์หลากหลายโดยเฉพาะสัตว์เขตร้อน มีการจัดโซนซาฟารี
แอฟริกา  สะพานสกายวอล์ค  โซนนก  บนเขามีสวนน้ าไว้คอยบริการ   
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565 

 5. อุทยานแห่งชาติภูเวียง 
   ที่ตั้ง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากขอนแก่นประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นสถานที่
ขุดค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์ ภายในมีหลายหลุม ซึ่งจะมีการสร้างอาคารครอบแต่ละหลุมขุดค้นไว้        
เป็นสถานที่เที่ยวที่ได้ทั้งความรู้และมีธรรมชาติร่มรื่น มีฟอสซิลไดโนเสาร์ อุทยานแห่งชาติภูเวียงเป็นสถานที่  
ที่ขุดค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ มีจุดค้นพบที่จัดแสดงฟอสซิลของจริงและจุดที่ได้ความรู้มากมาย 
สามารถปีนเขาเพ่ือขึ้นไปชมวิวยังจุดต่าง ๆ ได้ แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ ในอุทยาน มีดังนี้ 
     1. ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน 
  2. สยามโมซอรัส สุธีธรนี  
  3. สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส  
  4. กินรีไมมัส ขอนแก่น เอนซิส 
  5. คอมพ์ซอกเนธัส   
 

 6. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง (อังกฤษ: Phu Wiang Dinosaur Museum) 
   เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาแห่งหนึ่ง โดยเน้นที่การจัดแสดงเรื่องราวของซากดึกด าบรรพ์ 
สังกัดกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
โคกสนามบิน เนื้อที่ 100 ไร่ ในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างด้วย 
เงินงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอยู่ในความก ากับดูแลของกรมทรัพยากรธรณี        
เริ่มเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง มีการจัดองค์ประกอบ        
การด าเนินงานอย่างครบวงจร มีการจัดพ้ืนที่ด าเนินงานประกอบด้วย ส่วนส ารวจและวิจัย ส่วนอนุรักษ์และ      
ท าเทียมชิ้นส่วนตัวอย่างซากดึกด าบรรพ์ ส่วนคลังตัวอย่าง ห้องสมุด ส่วนนิทรรศการถาวร ส่วนบริหารจัดการ 
     

 7. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
  อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ปุาดงลาน ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ   
ต าบลห้วยม่วง ต าบลวังสวาบ ต าบลนาฝาย ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และปุาภูเปือย 
ท้องที่ต าบลภูกระดึง ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  เนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 218,750 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 215 ลงวันที่ 
8 ธันวาคม 2534 จัดเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 72 ของประเทศ 
    ทิศเหนือ : จดต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าบลศรีฐาน ต าบล      
ผานกเค้า ต าบลภูกระดึง อ าเภอกระดึง จังหวัดเลย  
  ทิศใต้ : จดต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ ต าบลห้วยม่วง ต าบลนาฝาย ต าบลภูผาม่าน 
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
   ทิศตะวันออก : จดต าบลภูหาน อ าเภอสีชมพู และต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 
    ทิศตะวันตก : จดแนวเขตอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

8. วัดพระบาทภูพานค า 
   ที่ตั้งอ าเภออุบลรัตน์  ด้านในมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาว 
ตั้งอยู่บนยอดเขา ด้านบนชมวิวทิวทัศน์ได้ ประวัติวัดพระบาทภูพานค า เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 พระอาจารย์
บุญ ปัญญาวุฑโฒ พร้อมด้วยพระภิกษุ 4 รูป ได้เดินธุดงค์แสวงหาที่วิเวกบ าเพ็ญสมณธรรมเพียรภาวนา    
ผ่านมาถึงสถานที่แห่งนี้ (เทือกเขาภูพานค า) เห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะสงบวิเวกเหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียร
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้หยุดพักบ าเพ็ญเพียรภาวนา และได้พากันออกเดินเสาะแสวงหาน้ าฉัน ได้พบบ่อน้ าแห่งหนึ่ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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มีน้ าไหลซึมออกมามิได้ขาด มีรอยเท้าสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดมาดื่มกิน จึงได้ให้สามเณรที่มาด้วยขุดดินที่    
ทับถมอยู่ออก ส่วนพระภิกษุก็ช่วยกันขนดินและใบไม้ออกไปให้พ้นจากปากบ่อ เมื่อขนเอาดินโคลนและใบไม้
ที่ทับถมออกไปหมดแล้ว พิจารณาดูบ่อน้ า มีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์แต่มีขนาดใหญ่กว่า จึงมีความเชื่อว่า
น่าจะเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า เมื่อประชาชนทราบข่าวก็พากันมากราบไหว้อย่างต่อเนื่องจากนั้น    
จึงได้จัดงานสมโภชฉลองรอยพระบาท และได้อาศัยน้ าในบ่อดื่มกินกัน อยู่ต่อมาไม่นานด้วยอานุภาพแห่งนิมิต 
หรือพุทธนิมิตยากที่จะคาดเดา ได้เกิดปาฏิหาริย์แสงสว่างไสวบริเวณรอยพระบาทตามต้นไม้ใบหญ้า ในเวลา
กลางคืนตลอด 7 คืน จึงได้หายไป ก านันนิลซึ่งเป็นเจ้าของที่แห่งนี้ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเห็นเป็น
นิมิตมงคลอันด ีเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ถวายที่ดินแห่งนี้สร้างวัดถวายให้ถาวรในพระศาสนาต่อไป 
 
 

 9. วัดป่าธรรมอุทยาน 
  สถานที่ตั้ง บ้านเพ้ียฟาน ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระอาจารย์
ส าราญ ธมฺมธุโร หรือหลวงพ่อกล้วยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นพระวิปัสสนาจารย์  วัดปุาธรรมอุทยานเป็นสถานปฏิบัติ
ธรรมซึ่งมีพ้ืนที่กว่า 70 ไร่ บรรยากาศในวัดร่มรื่น สงบเงียบ ร่มเย็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา 
สะดวกในการเข้าพักปฏิบัติธรรม มีศาลาการเปรียญ หอฉัน ลานส าหรับปฏิบัติธรรม และที่พักส าหรับผู้มาถือศีล
กระจายอยู่ทั่วบริเวณภายในวัด นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปและสิ่งมงคลต่าง ๆ ให้กราบไหว้ อาทิ พระพุทธรูปใหญ่
ปางลีลา (พระพุทธลีลาวิลาส) ซึ่งสูงประมาณตึก 4 ชั้น วิหารพระพุทธรูปหยกพระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูป
ปางประสูติ เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐ์ฐานภายในวัดปุาอุทยาน และอ่ืน ๆ อีกมาก 
    

 10. กล้วยไม้ช้างกระ วัดป่ามัญจาคีรี    
     สถานที่ตั้ง วัดปุามัญจาคีรี  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
    ช้างกระ  เป็นชื่อกล้วยไม้ปุาที่หายากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ในวัดปุามัญจาคีรี         
มีมากกว่า 4,000 ต้น เกาะตามกิ่งไม้กว่า 280 ต้น ที่มีอายุนับร้อยปี ช้างกระจะออกดอกบานชูช่อสวยงาม      
ส่งกลิ่นหอมอ่อน ๆ ไปทั่วบริเวณ ช่วงเวลาที่กล้วยไม้ออกดอกสวยระหว่างเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์       
การเดินทาง อยู่ห่างจากอ าเภอเมือง 57 กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) เลี้ยวซ้าย
เข้าอ าเภอชนบท ต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 229 (ชนบท – มัญจาคีรี ) ก่อนเข้าตัวเมืองอ าเภอมัญจาคีรี 
ระยะทางจากถนนมิตรภาพประมาณ 35 กิโลเมตร  

 

ตารางที่ 9  สถิติการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 - 2558 
 

ปี 2554 2555 2556 2557 2558p 
จ านวนนักท่องเท่ียวรวม )คน(  2,048,346 2,120,092 2,356,736 2,392,986 2,493,113 
   - ชาวไทย 2,014,680 2,082,763 2,316,175 2,352,917 2,452,004 
   - ชาวต่างประเทศ 33,666 37,329 37,329 40,561 41,109 
รายได้รวมจากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) 7,794.20 8,560.1 9,588.13 9,942.41 10,756.4 
   - รายได้จากชาวไทย 7,646.0 8,385.6 9,398.07 9,747.38 10,548.6 
   - รายได้จากชาวต่างประเทศ 148.2 174.4 190.06 195.03 207.8 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 1,159.06 1,343.1 1,287.15 1,318.81 1,363.6 
   - นักท่องเที่ยว 1,234.56 1,343.1 1,375.40 1,412.40 1,465.0 
   - นักทัศนาจร 797.67 824.8 843.66 859.90 889.0 
สถานประกอบการที่พักแรม      
   - จ านวนห้อง 5,555 5,790 6,801 6,588 6,603 
   - จ านวนผู้เข้าพักแรม (คน) 1,088,876 1,153,506 1,352,768 1,389,655 1,462,423 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 
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4.6 พลังงาน 
มีโรงงานผลิตเอทานอล 2 แห่ง โดยมีก าลังการผลิตจากมันส าปะหลัง 130,000 ลิตร/วัน    

และจากกากน้ าตาล 150,000 ลิตร/วัน  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 667 แห่ง  สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) จ านวน 8 แห่ง สถานีบริการก๊าซ LPG 64 แห่ง และร้านจ าหน่ายก๊าซหุงตุ้ม (LPG) 650 แห่ง  
ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ปี 2558  

 

5. ลักษณะทางสังคม 
5.1 แรงงาน 

จากผลส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส 1/2559 (มกราคม -มีนาคม) พบว่า      
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,798,014 คน เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 1,445,524 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 
ของประชากรรวมทั้งหมด เป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน มีจ านวน 949,434 คน คิดเป็นร้อยละ 65.68 ของ       
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็นผู้มีงานท า จ านวน 909,558 คน คิดเป็นร้อยละ 95.80 ผู้ว่างงาน จ านวน 
13,492 คน คิดเป็นร้อยละ 1.42 และผู้ที่รอฤดูกาล จ านวน 26,384 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของผู้อยู่ใน
ก าลังแรงงาน  ส่วนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน มีจ านวน 496,090 คน คิดเป็นร้อยละ 34.32     
ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นกลุ่มท างานบ้าน จ านวน 130,159 คน คิดเป็นร้อยละ 26.24 เรียนหนังสือ 
จ านวน 175,720 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42  และอ่ืน ๆ จ านวน 190,211 คน คิดเป็นร้อยละ 38.34 ของ    
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ส่วนผู้มีอายุที่ต่ ากว่า 15 ปี มีจ านวน 352 ,490 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60             
ของประชากรรวมทั้งหมด 

 
แผนภูมิที่ 2  แสดงโครงสร้างแรงงานในจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1/2559 (มกราคม – มีนาคม) 
 

ประชากรอายตุ ่ากว่า 15 ปี 
352,490 คน 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
1,798,014 คน 

ผู้ไม่อยู่ในก่าลังแรงงาน 
496,090 คน 

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน  
949,434 คน 

ผู้มีงานท่า 909,558 คน ท่างานบ้าน 130,159 คน 

เรียนหนังสือ 175,720 คน ผู้ว่างงาน 13,492 คน 

อื นๆ 190,211 คน ผู้รอฤดูกาล 26,384 คน 

ประชากรรวม 
1,798,014 คน 
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การมีงานท า จากจ านวนผู้มีงานท าทั้งสิ้น 909,558 คน เป็นชายจ านวน 502,316 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 55.23 หญิงจ านวน 407,242 คน คิดเป็นร้อยละ 44.77 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ท างานในสาขาเกษตรกรรม การปุาไม้ และการประมง มีจ านวน  344 ,605 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.89 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า รองลงมาคือ การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม   
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ มีจ านวน  163,643 คน คิดเป็นร้อยละ 17.99 การก่อสร้าง มีจ านวน 77 ,450 
คิดเป็นร้อยละ 8.52 การผลิต มีจ านวน 69 ,889 คน คิดเป็นร้อยละ 7.68 กิจกรรมโรงแรมและการบริการ   
ด้านอาหาร มีจ านวน 68,427 คน คิดเป็นร้อยละ 7.52 

 

แผนภูมิที่ 3  ร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 1/2559 (5 อันดับแรก)  

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1/2559 (มกราคม – มีนาคม) 
 

การจัดหางานในประเทศ มีผู้ขึ้นทะเบียนสมัครงานทั้งสิ้น 3,990 คน ต าแหน่งงานว่าง 3,129 อัตรา   
ผู้ขึ้นทะเบียนหางานท าได้รับการบรรจุงานจ านวน 3,344 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80 ของผู้ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 

มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีจ านวนทั้งสิ้น 3,990 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 1,354 คน คิดเป็นร้อยละ 33.93 รองลงมาคือปริญญาตรี จ านวน 1,223 คน คิดเป็นร้อยละ 30.65 
ประถมศึกษาจ านวน 684 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 ระดับ ปวส. จ านวน 442 คน คิดเป็นร้อยละ 11.08 
ระดับ ปวช. จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49 ระดับอนุปริญญา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 และ
ระดับอ่ืน ๆ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55  

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน) ปี 2558 
 

แรงงานต่างด้าว จังหวัดขอนแก่น มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน ณ เดือนมิถุนายน 
2558 รวมทั้งสิ้น 3,058 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรว่าด้วยกฎหมายคนเข้าเมือง
และคนต่างด้าวบนพ้ืนที่สูง มีจ านวนทั้งสิ้น 853 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทชั่วคราว จ านวน 761 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.21 และรองลงมาเป็นการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62  ส่วนคนต่างด้าว
มาตรา 12 จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.17 

หมายเหตุ คนต่างด้าว (MOU) หมายถึง คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร    
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย     
กับรัฐบาลแห่งชาติอ่ืน 
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การจัดหางานต่างประเทศ  จังหวัดขอนแก่นมีจ านวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 (เมษายน – มิถุนายน) จ านวนทั้งสิ้น 776 คน แยกเป็นนายจ้างพาไปท างาน 
จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 40.34 บริษัทจัดหางานจัดส่ง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 
เดินทางด้วยตนเองจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 19.07 กรมการจัดหางานจัดส่ง 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.73 และฝึกงาน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 2.19 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวดัขอนแก่น ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน) ปี 2558 
 

5.2 ประกันสังคม  
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ณ เดือนสิงหาคม) มีผู้มาใช้บริการกองทุนเงินทดแทนซึ่งมีอยู่ 5 กรณี 

คือ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน หยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 47 คน ซึ่งมีผู้ประกันตนที่ใช้บริการสูงสุด แยกเป็นหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.60 รองลงมา คือ หยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28 สูญเสียอวัยวะบางส่วน   
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13 
  กองทุนประกันสังคม 

1. สถานประกอบการ จ านวน               5,823          แห่ง 
2. ผู้ประกันตน  จ านวน          184,766           คน 
  มาตรา  33    จ านวน    128,155 คน 
  มาตรา  39      จ านวน        14,761 คน 
  มาตรา  40      จ านวน     41,850 คน 

  กองทุนเงินทดแทน 
  1. นายจ้าง  จ านวน                5,081 คน 
               2. ลูกจ้าง   จ านวน             101,400 คน 
                3. จ่ายเงินทดแทน  จ านวน       3,230,320.22 บาท 
                 ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 3 ปี 2558 

 

6. ข้อมูลด้านการศึกษา 
 6.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2560 จังหวัดขอนแก่นมีสถานศึกษา จ านวน 1,350 แห่ง แยกเป็นสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1,078 แห่ง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)  
จ านวน 152 แห่ง (สังกัด สช. จ านวน 126 แห่ง และ กศน. จ านวน 26 แห่ง)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 28 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 9 แห่ง     
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 26 แห่ง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 แห่ง  สังกัด
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน 1 แห่ง  และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 54 แห่ง 
    จังหวัดขอนแก่นมีนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 413,619 คน จ าแนกเป็นราย
สังกัด ประกอบด้วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 183,040 คน  สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) จ านวน 100,442 คน (สช. 45 ,289 คน และ กศน. 55,153 คน)               
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 38 ,772 คน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 59,390 คน  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 1,775 คน  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 813 คน  สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน 384 คน และสังกัด        
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 29,003 คน 
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ตารางท่ี 10  จ านวนสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด 
 

สังกัด 
สถานศึกษา 

(แห่ง) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1,078 79.85 
   (1) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 158  
   (2) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 210  
   (3) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 186  
   (4) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 177  
   (5) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 260  
   (6) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 84  
   (7) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9    3  
2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 152 11.26 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 126  
   (2) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น (กศน.) 26  
3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 28 2.07 
   (1) วิทยาลัยอาชีวศึกษา (รัฐบาล) 11  
   (2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา (เอกชน) 17  
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 0.67 
   (1) โรงเรียนสาธิต 2  
   (2) สถาบันอุดมศึกษา 7  

- อุดมศึกษาภาครัฐ 4  
- อุดมศึกษาภาคเอกชน 3  

5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 26 1.93 
6. กระทรวงสาธารณสุข 2 0.15 
7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 0.07 
8. กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 54 4.00 
    (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 19  
    (2) ส านักงานเทศบาลต าบล 24  
    (3) ส านักงานเทศบาลนคร 11  

รวมทั้งสิ้น 11350 100 
ท่ีมา :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Emis) สพฐ.  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2560    
หมายเหตุ : สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น มีสถานศึกษา จ านวน 26 แห่ง และมีห้องเรียนย่อยระดับต าบล 199 แห่ง  
 

แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด 
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ตารางท่ี 11  จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัดต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น 

สังกัด 
นักเรียน/

นักศึกษา (คน) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1831040 44.25 
   (1) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 24,955  
   (2) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 21,836  
   (3) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 18,031  
   (4) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 21,429  
   (5) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 34,237  
   (6) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 61,358  
   (7) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9    1,194  
2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 1001442 24.28 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 45,289  
   (2) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น (กศน.) 55,153  
3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 38,772 9.38 
   (1) วิทยาลัยอาชีวศึกษา (รัฐบาล) 26,780  
   (2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา (เอกชน) 11,992  
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 59,390 14.36 
   (1) โรงเรียนสาธิต 4,508  
   (2) สถาบันอุดมศึกษา 54,882  

- อุดมศึกษาภาครัฐ 47,463  
- อุดมศึกษาภาคเอกชน 7,419  

5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 11775 0.43 
6. กระทรวงสาธารณสุข 813 0.20 
7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 384 0.09 
8. กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 29,003 7.01 
    (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 10,956  
    (2) ส านักงานเทศบาลต าบล 7,898  
    (3) ส านักงานเทศบาลนคร 10,149  

รวมทั้งสิ้น 4131619 100 
ที่มา    :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) , แบบสรุปจ านวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน (ศธจ.ขอนแก่น) ประจ าปีการศึกษา 2560 ,  

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา (ศทอ.) และระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

แผนภูมิที่ 5  ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด 
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6.2 ด้านคุณภาพการศึกษา 
 

ตารางท่ี 12  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรายวิชา 

 

ระดับ/สังกัด 
ผลการทดสอบ O - NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2558 - 2559  

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 2558 2559 
เพ่ิม/ลด 
(+/-) 

จังหวัด 38.17 52.07 39.98 45.46 32.13 42.92 41.56 - 1.36 

สพฐ. 38.76 51.88 40.27 45.08 31.11 43.19 41.42 - 1.77 

สพป. 37.13 51.50 39.42 44.42 29.43 41.63 40.38 - 1.25 

สช. 41.42 53.94 41.64 48.20 38.09 46.38 44.66 - 1.72 

สกอ. (สาธิต) 63.77 65.9 53.67 61.25 62.40 65.82 61.40 - 4.42 

อปท. 35.18 49.89 38.67 44.00 32.70 41.54 40.09 -1.45 

 
ตารางท่ี 13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรายวิชา 
 

ระดับ/สังกัด 
ผลการทดสอบ O - NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2558 - 2559  

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 2558 2559 
เพ่ิม/ลด 
(+/-) 

จังหวัด 27.63 45.06 34.25 47.68 30.27 36.74 36.98 + 0.24 

สพฐ. 27.42 45.19 34.20 47.74 29.92 36.67 36.89 + 0.22 

สพม. 28.90 46.32 34.96 48.94 30.96 37.57 38.02 + 0.45 

สพป. 23.39 42.10 32.12 44.46 27.05 34.39 33.82 - 0.57 

สช. 28.30 44.92 34.70 47.95 32.03 37.45 37.58 + 0.13 

สกอ. (สาธิต) 55.91 60.09 49.09 62.63 55.76 52.98 56.70 + 3.72 

กก. (พลศึกษา) 24.05 44.15 30.86 45.91 27.26 33.72 34.45 + 0.73 

สนง.
พระพุทธศาสนา 

21.57 34.75 28.50 39.57 25.49 30.52 29.98 - 0.54 

อปท. 25.48 43.87 33.16 46.36 28.51 35.49 35.48 - 0.01 
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ตารางท่ี 14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรายวิชา 
 

ระดับ/สังกัด 
ผลการทดสอบ O - NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2558 - 2559  

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 2558 2559 
เพ่ิม/ลด 
(+/-) 

จังหวัด 23.45 50.64 30.88 34.66 26.12 33.58 33.15 - 0.43 

สพฐ. 23.07 50.64 30.77 34.67 25.74 33.55 32.98 - 0.57 

สพม. 23.10 50.67 30.78 34.68 25.77 33.56 33.00 - 0.56 

สพป. 17.77 45.03 29.54 33.15 21.20 30.38 29.34 - 1.04 

สช. 21.50 48.12 28.76 32.57 25.63 31.94 31.32 - 0.62 

สกอ. (สาธิต) 45.29 67.97 42.94 44.78 49.39 49.45 50.07 + 0.62 

กก. (พลศึกษา) 18.27 40.18 26.33 29.86 20.65 26.23 27.06 + 0.83 
สนง.

พระพุทธศาสนา 
18.47 37.25 27.07 29.21 20.80 27.28 26.56 - 0.72 

อปท. 21.71 48.99 29.87 33.54 23.53 32.09 31.53 - 0.56 

 
 

ตารางท่ี 15  ผลการทดสอบนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (Programmer for  International Student  
assessment  :  PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปี 

 

 
    ระดับ 

ผล PISA 2012 PISA 2015 ผลการเปรียบเทียบ 2 ปี 

วิทย ์ การอ่าน คณิตฯ วิทย์ การอ่าน คณิตฯ วิทย ์ การอ่าน คณิตฯ 

จังหวัด 422 426 395 399 398 426 -23 -28 +31 

ประเทศ 444 441 427 421 409 415 -23 -32 -12 

กลุ่มประเทศ 501 496 494 493 493 490 -5 -3 -4 
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7. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
 

 7.1 สรุปศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นเชิงพื้นที่ 
  1) เป็นพ้ืนที่ตั้งอยู่แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : 
EWEC) ตัดกับแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ สู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Sea Board : ESB) 
   2) เป็นพ้ืนที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็น 1 ใน 3 จังหวัดน าร่องในการพัฒนาให้เป็นนครเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่และขอนแก่น 
   3) เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น MICE CITY (กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา 
และขอนแก่น) ยกระดับขึ้นเป็นสื่อกลางในการผสานโอกาสการติดต่อธุรกิจในหมู่เข้าร่วมนานาชาติ 
   4) เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลัง และเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ คือ โคเนื้อ และไก่ 
   5) เป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ พร้อมรองรับการพัฒนา  
   6) เป็นพ้ืนที่ที่จะได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558-2565 จากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทางจิระ-หนองคาย รถไฟทางคู่ขนาด
มาตรฐานเพ่ือรองรับรถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมา-หนองคาย , รถไฟทางคู่สายใหม่จากอ าเภอบ้านไผ่ 
(จังหวัดขอนแก่น)-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม 
 

 7.2 ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
   จากการรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการของประชาชนรวมทั้งประเด็นปัญหาความต้องการ
ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและจากการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน 
ด้านต่าง ๆ สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
   1) ด้านเศรษฐกิจ  
  1.1 ปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตด้านภาคเกษตร 
  1.2 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า   
  1.3 ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และหรือแรงงานมีคุณภาพต่ า มีการ 
                      อพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ 
  1.4 ปัญหาคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยวมีมูลค่าต่ า 
  1.5 ปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้ของประชาชน ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ และการ  
                      กระจายรายได้ 
  1.6 แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขันด้านแรงงาน 
 2) ด้านสังคม  
  2.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  2.2 ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  2.3 ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในครอบครัว 
  2.4 ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัย 
  2.5 ปัญหาด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ  
  2.6 ปัญหาด้านวัฒนธรรมและของคนในสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองมากข้ึน  
  2.7 ปัญหาความขัดแย้ง ด้านอุดมการณ์ ต่างๆ 
  2.8 ปัญหาสถาบันครอบครัวขาดความอบอุ่น 
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  3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 ด้านน้ าโดยมีปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค/อุทกภัยในฤดูน้ าหลาก/
คุณภาพน้ าต่ า/การใช้น้ าบาดาลมากเกินความสามารถท่ีผลิตได้/แหล่งน้ าที่มีอยู่ขาดการบ ารุงรักษา 
  3.2 ด้านดิน โดยดินเสื่อมสภาพ 
  3.3 ด้านปุาไม้ มีปัญหาปุาเสื่อมโทรม/การลักลอบตัดไม้ท าลายปุา/การบุกรุกปุาสาธารณ และ
เขตอุทยาน 
  3.4 ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีปัญหาด้านขยะสะสม/ปัญหามลพิษของภาคอุตสาหกรรม/ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมเมือง/ปัญหามลพิษทางน้ า/ปัญหาคุณภาพอากาศ/ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  4) ด้านความม่ันคง 
  4.1 ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคม   
  4.2 ปัญหาด้านการปูองกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ด้านต่างๆ   
  4.3 ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรทางบก 
  4.4 ปัญหาด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม  
  5) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
  5.1 ปัญหาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการและการอ านวยความเป็นธรรม 
  5.2 ปัญหาขาดการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆท าให้การท างานไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
  5.3 ปัญหาการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
  6) ด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  6.1 การขาดเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงหรือความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ   
  6.2 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาขีดความสามารถรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการ ที่มีศักยภาพเข้าสู่เวทีการค้า 
ระหว่างประเทศ 
  6.4 ขาดหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานและอ านวยความสะดวกในระดับจังหวัด 
 

 7.3 แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 
  ด้านบวก 

  1. หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจ านวนมาก 
  2. หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น 
  3. การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น 
  4. ความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง 
  5. โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

  ด้านลบ 
1. การเพ่ิมช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา 
2. การผลิตบัณฑิตเกินและไม่ตรงตามความต้องการของตลาด 
3. การสอนทักษะทางการคิดและทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ 
4. การสอนคุณธรรม จริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ 
5. การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ 
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7.4 กระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคต 
 1. สถานศึกษาต้องเพ่ิมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Learning Organization) 
 2. โครงสร้างองค์กรเปลี่ยนจากการบังคับบัญชาเป็นโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและยืดหยุ่น 
 3. ผู้บริหารเปลี่ยนบทบาทจากผู้คุมกฎหรือควบคุมงานเป็นผู้สนับสนุนหรือเอ้ืออ านวยความสะดวก

ด้านสารสนเทศ 
 4. ปรับปรุงกลยุทธ์บริหารจัดการโดยยึดหลักการให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน 
 5. สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสถานศึกษาอ่ืน 
 6. ส่วนกลางยังมีแนวโน้มที่จะรวมศูนย์และเข้มงวดในการก าหนดเรื่องส าคัญ ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 7. การบริหารโรงเรียนได้รับการกระจายอ านาจในเรื่องส าคัญเพ่ิมข้ึน 
 8. กระแสเรียกของผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียนมีความเข้มข้นมากข้ึน 

 

7.5 สิ่งที่ต้องการพัฒนา 
 1. การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. การเรียนรู้วิชาการ วิชาชีพ ในเชิงปฏิบัติจริง 
 3. การสร้างคุณลักษณะผู้ประกอบการ (ความเป็นผู้ประกอบการ) 
 4. ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรม 
 5. พหุวัฒนธรรมและสันติวิธีในการแก้ปัญหา 
 6. ค่านิยมไทย ประเพณี วัฒนธรรม 
 7. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 
 9. จิตส านึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล 
จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ     
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12      
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2561 -2564) และบริบทต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นและก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 จังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 หมวดที่ 5 หน้าของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา  
12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 ด้านการศึกษา 
 (1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 
วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาน จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย        
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 (2) ให้ด าเนินการตรากฎหมาย เพ่ือจัดตั้งกองทุน ตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและคณาจารย์ให้ได้ผู้มี       
จิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล        
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด  
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นท่ี  
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)    
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
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 เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 
  1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ  
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
     1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์          
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่        
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
     1.4 ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
     1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
 2. ความม่ังคั่ง    
  2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน   
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
     2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์           
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม   
 3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น        
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ         
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3  การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน 
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อม  
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ   
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข  
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์   
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม   
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย      
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
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 4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี     
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)   
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  
 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์  
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” 
 

 วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ านิยมที่ดี         
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ ง        
พ่ึงพาตนเองได้  
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย มีบทบาทน า 
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก  
 

 เป้าหมายรวม  
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ       
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี  
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่ างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ  
เป็นธรรม   
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 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ 
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า  
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งมีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทยความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความ
พร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา  
ที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยใน 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ  
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน  
การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ  
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ 
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคม     
ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชน ที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงอีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
   1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   2.1 เปูาหมายการพัฒนา  
    2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
    2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
    2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้        
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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   2.2 ตัวชี้วัด  
    เปูาหมาย 1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
     ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
    เปูาหมาย 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
     2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
     ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  
     ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
     ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
    เปูาหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
     ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
     ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
     ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85  
     ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. 
และ ปวส. เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี  
  3. แนวทางการพัฒนา  
   3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยจิตสาธารณะ และพฤติกรรม    
ที่พึงประสงค์  
     3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
   3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
    3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
    3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด 
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  
      1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
      2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต  
      3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี  และสหกิจศึกษาที่มุ่ง
การฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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   3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะน า และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้ มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  
    3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ 
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วม
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
    3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก  
    3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.7  ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
    3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ 
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง 
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การ
เพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน 
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดี               
ทีร่าคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการ
เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
    ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม  
และระหว่างพ้ืนที่  
    ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
 
 



 
 

31 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565 

  3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการ
พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย   
     3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจน ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุน 
ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียน  
ออกจากโรงเรียนกลางคัน 
   3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ 
ที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 
     3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน 
มากข้ึนระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง ความก้าวหน้าทางอาชีพที่
ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา 
โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกล
โดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลน
ครูผู้สอน  
     3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อม
ทั้ง ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
   3.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง 
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีสิทธิในการ 
จัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชม  
     3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด   
องค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  
     3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ   
ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม 
(Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกัน
พัฒนาความรู้ ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
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 4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทาย
ที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   1. วัตถุประสงค์ 
   1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    เปูาหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
    ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไป      
ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
  3. แนวทางการพัฒนา 
   3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 
น้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
    3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการ
ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  
 4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง 
และยั่งยืน  ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด 
และอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ        
การเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
  1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
   1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ    
บริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม         
ทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
   1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
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  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   เปูาหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
   เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมข้ึน 
    ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มข้ึน 
   เปูาหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถ        
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
    ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
   เปูาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
    ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
   เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
    ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
  3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
    3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ  
เพ่ือปูองกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  
    3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง 
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึง       
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง  
    3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่าง          
ทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”     
พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
   3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
    3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหา
ยาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์   
ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
 
 



 
 

34 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565 

 4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จ
บรรลุเปูาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
   1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
   1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย
ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   เปูาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
    ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
  3. แนวทางการพัฒนา  
   3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
    3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน   
   3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
      1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม  
ในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับ
การปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ
การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือ 
ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข้าราชการและ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง 
      7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในกลุ่มประชาชน 
    3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
      3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
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      4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 4.6 ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการขยาย            
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ      
ในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนว    
ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค 
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ      
ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง   
ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   เปูาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งพัฒนาระบบความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 
    ตัวชี้วัด 5.2 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 
เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564 
  3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
    3.1.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนส่งให้มี
ความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินจะต้องวางแผนพัฒนา
ก าลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้านการบิน พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศองค์กรความร่วมมือด้านการบิน  
ในกลุ่มสหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุุน 
   3.2  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
    3.2.1 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินการกับ 
ภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรม
วิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ก าลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ 
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   3.3  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
    3.3.1 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ
ของไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับ
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
 4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญ     
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญ          
กับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการพัฒนา
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อน   
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 
  1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   เปูาหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน 
    ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 
10,000 คน 
  3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม  
    3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก       
การด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชนหรือชุมชน 
   3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย  
      1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ 
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology 
:T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 
      2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  
      3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  
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5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและ  
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย  
ที่ส าคัญของแผน คือการมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการ      
มีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เ พ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์     
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  ของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ปัจจัยและเงื่อนไขความส้าเร็จ 
 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา       
ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปู าหมายความส าเร็จให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
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 2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ  
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่ การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับดูแล
แต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
 4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
และเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและ
ประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน  
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค
และสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา  ในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน     
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน   
ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล   
 

6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดย
ได้ก าหนดนโยบายไว้  11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูป
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
 นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะ เชิดชูสถาบันนี้ไว้    
ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้ งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
หลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจน        
เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์     
ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
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 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบ   
สันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม             
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรง     
แทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์
กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน  การแลกเปลี่ยน      
ทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
   2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง 
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน แก้ไข  
ข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบ
การพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้
ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรม
ข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการ
ปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง 
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
   2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย 
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้ 
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็น         
ที่ต้องการ เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
   4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา     
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุง และบูรณาการระบบ     
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน         
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
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   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 
   4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และ    
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
   4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่
ได้ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงิน
และธุรกิจบริการอ่ืนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้ า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือขับเคลื่อน
เรื่องนี้อย่างจริงจัง 
 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
   7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประช าคมอาเซียน       
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอ าเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ          
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน  
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างาน       
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือ  
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
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 นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์       
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต และ
บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา         
การจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุ ดเร่งก าจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น           
จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้น     
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย            
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง 
รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญ
ในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่ านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับก ารบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ        
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระ            
แก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และ
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 

7. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 
20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วย     
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ได้มอบ
นโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ 
 7.1 น้อมน้าแนวพระราชด้าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา    
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร  -
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน      
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
มีใจความส าคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย    
ที่ดีงาม (Character Education)” 
   2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
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   (1) นักเรียน 
   “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้ าหลัง มิใช่สอนให้เด็ก
คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
   “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น  
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
    “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี      
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
    “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
  (2) ครู 
   “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จ านวน 
ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล
ตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึก
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ 
ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมีความรัก
ความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิ ดของตน ไม่คิด   
ย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 
   “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”          
(6 มิ.ย.2555) 
   “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ต าแหน่ง
และเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบ  
ไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี 
ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
   “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”       
(5 ก.ค.2555) 
 7.2 การด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ช าติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา       
ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 

1) ความมั่นคง 
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบก ารบริหารจัดการภาครัฐ 
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 7.3 จุดเน้นการด้าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช …. 
4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

 7.4 จุดเน้นส้าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด้าเนินงานและโครงการส้าคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ 
                   โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
   1) ด้านความม่ันคง 
    แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอน       
เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 
   2) ด้านการผลิต พัฒนาก้าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
    2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
    2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  
     2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 
     2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560      
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    2.2) การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้พิจารณาแนวทางการปรับโรงงาน
เป็นโรงเรียน 
   3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    แนวทางหลัก 
    3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
    3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
     (1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 
(เด็กอายุ 3 - 5 ปี)  
     (2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก  
    3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
     (1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและ
ต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและ
โครงการยุวทูตความดี 
     (2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
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    3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
     (1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
     (2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ 
ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
     (3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุง
ห้องสมุด 
     (4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผล
การทดสอบ PISA และ STEM Education 
    3.1.4) การวัดและประเมินผล  
     (1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
     (2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
     (3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ 
     3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
    3.2.1) การสรรหาครู  
     (1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา) 
     (2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
    3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
    3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
     (1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และ
การได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
     (2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
   แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 
   4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
   4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม 
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House    
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  5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางหลัก :  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสร้างจิตส านึก/ 
ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
   แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   6.1) เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.... จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
    6.1.1) กฎหมายหลัก 
    6.1.2) กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
   6.2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   6.3) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
   6.4) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 7.5 การขับเคลื่ อน ก้ากับและการติดตามการน้าจุด เน้น เชิงนโยบายรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
 1) ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน 
 2) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   (1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผล  
การด าเนินงานตามนโยบาย 
   (2) ติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตาม
รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร/e-report และการตรวจราชการ 
   (3) จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 
 

8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”  
 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ   
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
            ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก   
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 
               การทดสอบระดับชาติ 
 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
 4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
 5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
 6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ  
               ระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้    
 7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพ 
               อิสระภายใน 1 ปี    
 8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
 9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
 10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
 11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
 12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
 13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
 14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
           ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการพัฒนา 
               ประเทศ    
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
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9. แผนพัฒนาการศึกษาของส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในระยะ 5 ปี โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 “การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ    
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
 เป้าประสงค์รวม   
 1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   
 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์   
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
 2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้ 
               อย่างมีประสิทธิภาพ   
 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์    
 1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
 2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ   
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
 5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
               และการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
10. แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2561-2564) 
 วิสัยทัศน์  
 “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง” 
 พันธกิจ  
 1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
 2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับ   

ความต้องการของตลาด 
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 4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
 3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร  

 จัดการอย่างยั่งยืน 
 4. เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จากการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

11. โครงสร้างอ้านาจหน้าที่ และกรอบอัตราก้าลังของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้แบ่งหน่วยราชการ
ภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ข้อ 5 และข้อ 11 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 
และมติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จึงให้ยกเลิก
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยราชการภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 และ
ประกาศการแบ่งหน่วยราชการภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
  1) กลุ่มอ านวยการ 
  2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3) กลุ่มนโยบายและแผน 
  4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
  5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ให้แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
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  1)  กลุ่มอ้านวยการ 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   (2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงาน  
ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
   (3) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
   (4) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   (5) ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
   (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
   (7) ด าเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (8) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (9) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
   (10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงาน
ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
   (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย 
   (2) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   (3) เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (4) เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกปูอง
คุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (5) เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น    
การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนต าแหน่งและ
การเลื่อนต าแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
   (6) น าเสนอคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
   (7) เสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   (8) ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 
   (9) จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
   (10) จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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   (11) จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงาน
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (12) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ 
อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ 
   (13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   (14) ด าเนินการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบเบ็ดเสร็จ 
   (15) ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   (16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้     
รับมอบหมาย 
  3) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท างาน
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมายร่วมกับ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   (2) จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   (3) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
   (4) จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (5) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     
ในจังหวัด 
   (6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา           
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและ
รายงานผล 
   (7) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
   (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือ            
ที่ได้รับมอบหมาย 
  4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท างาน
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมายร่วมกับ
กลุ่มนโยบายและแผน 
   (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   (3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล     
เพ่ือการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการได้โดยสะดวก  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  
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   (4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (5) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา 
   (6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤต
ทางการศึกษาในจังหวัด 
   (8) ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด           
ในสถานศึกษา 
   (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริม    
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาสถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
   (11) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
   (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ          
ที่ได้รับมอบหมาย 
  5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะท างาน
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   (2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการ
จัดการศกึษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   (4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   (5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผน         
การรองรับการตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   (6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (7) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ 
    (8) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   (9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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  6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (1) ก ากับ ดูแล ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 
   (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการ
โรงเรียนเอกชน 
   (3) ด าเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  
และท่ีกฎหมายอื่นก าหนด 
   (4) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายก าหนด 
   (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสือและยุวกาชาด 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระราชปณิธาน          
พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา  
   (4) ส่งเสริม สนับสนุน การัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และความปรองดอง สมานฉันท์ 
   (5) สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
   (6) ส่งเสริมการปูองกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
   (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น

อกศจ. 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา 

กศจ. 

คณะท างานติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

คณะท างานด้านวินัยและการพิจารณา
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

โครงสร้างส้านักงานศึกษาธิการจังหวดัขอนแก่น 
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กรอบอัตราก้าลังบุคลากร ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
( ขนาดใหญ่พิเศษ ) 

 

กลุ่ม/หน่วย กรอบ 
การโอน รวม 

ทั้งหมด ครั้งที่1 ครั้งที่2 

ศึกษาธิการจังหวัด 1 1 0 1 

รองศึกษาธิการจังหวัด 3 1 0 1 

กลุ่มอ านวยการ 7 5 2 7 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 10 3 13 

กลุ่มนโยบายและแผน 7 5 2 7 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 7 7 0 7 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 4 1 1 2 

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล 25 22 3 25 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 11 10 1 11 

หน่วยตรวจสอบภายใน 3 3 0 3 

รวม 83 65 12 77 
 

12. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 
 S (Strengths) : จุดเด่น  

1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการก าหนดโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน  
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายท า ให้ผู้เรียนมีความสุข  
3. การบริการทางการศึกษาสามารถให้บริการกับผู้เรียนทุกกลุ่มทุกประเภท  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง  

               ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
5. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงบอุดหนนุรายหัวได้ตามความต้องการของสถานศึกษา 
6. มีเครือข่ายการบริหารจัดการในทุกระดับ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา  
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่  

  อย่างใกล้ชิดจากคณะครู 
 

W (Weaknesses) : จุดด้อย 
1. นักเรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และการเรียนรู้ 

  ในศตวรรษท่ี 21  
2. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
3. คุณลักษณะเฉพาะของสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับความต้องการ  
4. ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและไม่พร้อมใช้ในการบริหารจัดการ  
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5. ระบบก ากับติดตามและประเมินผล ยังขาดประสิทธิภาพและไม่มีการน าผลมาใช้ในกาพัฒนา  
  อย่างต่อเนื่อง  

6. การพัฒนาครูโดยต้นสังกัดไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา  
7. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป  
8. การวางแผนพัฒนาอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพที่เป็นจริง  
9. ผู้เรียนบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  
10. ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากกระบวนการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
     ไม่เน้นเรื่องการสื่อสาร  
11. ผู้เรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 5 กลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากการ   
     จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการสอนตามหนังสือเรียน มากกว่าสอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 

O (Opportunities) : โอกาส 
1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น  
2. เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
3. มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาท่ีให้โอกาสทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุ่ม  
4. เทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลต่อการสื่อสาร และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว 
5. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา ด้านอาชีพของผู้เรียนมากข้ึน  
6. นโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจ  
   ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
 

T (Threats) : อุปสรรค 
1. ระบบการเมืองและประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพ  
2. นโยบายการศึกษาขาดความต่อเนื่อง  
3. โครงสร้างประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ใน 10 - 15 ปีข้างหน้า  
4. ปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด สื่อไม่สร้างสรรค์   
5. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง ส่งผลให้จ านวน 
   โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน  
6. หน่วยงานที่จัดการศึกษามีหลายสังกัด ขาดการวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน  
7. การสื่อสารทางเทคโนโลยีที่หลากหลายแต่ขาดการควบคุม ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน  
8. ครอบครัวมีฐานะยากจนส่งผลต่อความพร้อมของผู้เรียน  
9. การจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีความพร้อม  
10. ระบบการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงานขาดความคล่องตัวในการ ด าเนินงาน  
11. การผลิตครูแต่ละสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการ  
12. ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการบริหารงานบุคคลของ หน่วยงาน  
13. สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวแตกแยกมากขึ้น ท าให้บทบาทในการ  

   อบรมเลี้ยงดูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ลดน้อยลง น าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
   และเยาวชน  

14. สังคมไทยขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ผ่านเทคโนโลยี การรับวัฒนธรรมต่าง ๆ  
 ที่หลากหลายและไม่สร้างสรรค์ ผ่านการ น าเสนอของสื่อต่างๆ ส่งผลให้เด็กและเยาวชน 
 เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2565  

 

 จากการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนด  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2565    
ดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์   
 “จังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งการศึกษา ประชากรเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต        

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ          
 1. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา

และเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากร ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข        

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรอย่างมีคุณภาพ และมี      

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ส่ง เสริม สนับสนุนการพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ             

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษา จัดการการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

เป้าประสงค์   
1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
2. ประชากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน จัดการศึกษา มุ่งสู่แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 
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ยุทธศาสตร์   
 1. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. การพัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

จุดเน้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
 “ ปี 2561 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย” 
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ส่วนที่ 4 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการก าหนด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย และโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
มีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา  
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมวีินัย 
และมีจติสาธารณะ 
 
3.ร้อยละของจ านวนผูเ้รียนทุกระดับ
การศึกษามีคณุธรรม จรยิธรรม 
 
3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
มีการแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจ การ
อนุรักษ์ พัฒนาท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด 
 

100 
 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

1.โครงการจดัการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง 
 
2.โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และ
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือเพื่อสร้างค่านิยมคนไทยจิต
สาธารณะพฤติกรรมที่พึงประสงค ์และ
ทักษะชีวิตเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 
 
3.โครงการการฝึกอบรมผู้ก ากับลกูเสือ
วิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้
เบื้องต้น 
 
 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
 
 

สนง.ศธจ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 

สอศ.จังหวัดขอนแก่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอด       
ยาเสพตดิ 
 
5. ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสตูร กิจกรรม เกี่ยวกับการสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
ความปรองดองสมานฉันท์และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 
6. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ี
จัดหลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
7. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ี
จัดหลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการสรา้ง
จิตส านึกด้านคณุธรรมจริยธรรม ความ
เป็นพลเมืองและพลโลก 
 
8. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ี
จัดหลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาศลิปวัฒนธรรม และ
การสร้างส านึกรักชุมชนท้องถิ่น 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

80 

100 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

85 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

95 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

4.โครงการฝึกอบรมทบทวน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
5.โครงการให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นการจราจรยาเสพติด
ให้โทษและการป้องกันอาชญากรรม 
 
6.โครงการ "อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น" 
 
7.โครงการพัฒนายกย่องเชิดชู“ศาสน
ทายาทดี เก่ง” 
 
8.โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต 4.0 
 
9.โครงการฝึกอบรมพัฒนาเยาวชน
มุสลมิ 
 
10.โครงการธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูในศตวรรษท่ี 21 
 
11.โครงการ "อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น" 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค 4 
 
 
 

สนง.วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น 
 
 
 

สนง.พระพุทธศาสนา 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 

สนง.พระพุทธศาสนา 
(ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย วิทยา

เขตอีสาน) 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.โครงการส่งเสรมินันทนาการ        
และการละเล่นพ้ืนบ้านไทย               
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 
13.โครงการ “การศึกษาเพื่อต่อตา้น
การใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน” 
(โครงการ D.A.R.E ) 
 
14.โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล 
 
15.โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลีย้ง 
 
16.โครงการแก้ปัญหาให้กับชุมชนของ
คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัย
ขอนแก่น 
 
17.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 
 
18. โครงการส่งเสรมิกีฬาเด็กเล็ก 
 

สทกจ.ขอนแก่น 
 
 
 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค 4 
 
 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 

สทกจ.ขอนแก่น 
 
 
 

สทกจ.ขอนแก่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง (ต่อ) 
 
 

19.โครงการส่งเสรมิพลศึกษา และกีฬา
คนพิการจังหวัดขอนแก่น 
 
20.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 
21.โครงการส่งเสรมิกีฬามวลชน
ผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น 
 
22.โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ของประชาชน (กิจกรรมแอโรบิกรวม
พลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี) 
 

สทกจ.ขอนแก่น 
 
 

สทกจ.ขอนแก่น, อบจ.ขอนแก่น 
 
 

สทกจ.ขอนแก่น 
 
 

สทกจ.ขอนแก่น 
 

2. พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียน ระบบทวิภาคี ได้
เรียนในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน 
 
2. ร้อยละของผู้จบอาชีวศึกษาและมี  
งานท า  
  
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา
แบบ STEM Education 
 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อผู้จบการศึกษา  
 
 

70 
 
 

60 
 
 

80 
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1.โครงการสานพลังประชารัฐสร้าง
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีงาน
ท าท่ียั่งยืน 
 
2.โครงการพัฒนาการจัดหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสตูรระยะสั้นในสถานศึกษาสงักัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
3.โครงการจดัตั้งศูนย์อาชีวบริการเพื่อ
ประชาชน 
 
 

       สนง.ศธจ.ขอนแก่น, 
สนง.แรงงาน จ.ขอนแก่น 

 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 
 

สอศ.จังหวัดขอนแก่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

2. พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สัดส่วนผู้เรยีนวิทยาศาสตร์ : 
สังคมศาสตร์  
 
6. สัดส่วนผู้เรยีนอาชีวศึกษา : สามัญ
ศึกษา  
 
7. ร้อยละของประชากรวัยแรงงานท่ีจบ
การศึกษาระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า  
 
8. ระดับความสามารถ การใช้
ภาษาอังกฤษ ของบัณฑิตตามมาตรฐาน 
CEFR สูงขึ้น (แบ่งเป็น 3 ระดับ  
A = Basic User 
B = Independent User 
C = Proficient User) 
 
9. ร้อยละของงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
 
10. ร้อยละของโครงการวจิัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือประเทศ   
 
11. ร้อยละของโครงการวจิัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 
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4.โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 
5.โครงการส่งเสริมให้นักเรียนนักศกึษา
และครมูีประสบการณต์่อยอดความรู้สู่
การประกอบอาชีพเพิ่มขีด
ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 
6.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันในสังคมไทยและ
ประชาคมอาเซียน 
 
7.โครงการแนะแนวสัญจร 
 
8.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยการ
แลกเปลีย่นทางวิชาการและสาน
สัมพันธ์กับต่างประเทศ 
 
 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 

สอศ.จังหวัดขอนแก่น 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

2. พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
(ต่อ) 
 

12. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดท า
หลักสตูร หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลติและพัฒนาก าลังคน 
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนตามรูปแบบประชารัฐ 
 

13. ร้อยละของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีสมรรถนะทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 
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3. พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปีมี
พัฒนาการสมวัย 
 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันา
กิจกรรมเสริมทักษะและมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 
3. ร้อยละของผู้เรียนมคีวามสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
ด้านอื่น ๆ ที่ไดร้ับการพัฒนา 
 
4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-net /NT/V-net/ N-
net/ B-net  ทุกรายวิชา ทุกระดับ 
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65 
 
 

1.โครงการยกระดับคุณภาพการศกึษา
เด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น 
 
2.โครงการยกระดับคุณภาพการอา่น
เด็กขอนแก่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่ 21 
 
3.โครงการ“ส่งเสรมิเด็กขอนแก่นสู่ไทย
แลนด ์4.0” 
 
4.โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้สู่
การปฏิบัต ิ
 
 

สนง.ศธจ.ขอนแก่น 
 
 

สนง.ศธจ.ขอนแก่น , 
 อบจ.ขอนแก่น 

 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

3. พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีคุณภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ร้อยละของครูหรือผู้ดแูลเด็ก ท่ีมี
ความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่
ถูกต้อง จัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและเด็ก
ปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัย 
 
6. ร้อยละของครู อาจารย์ และบคุลากร
ทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการพัฒนาและผ่านการ
ประเมินมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
 
7. ร้อยละของครู อาจารย์ และบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
8. ร้อยละของครู อาจารย์ และบคุลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
สาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 
9. ร้อยละของครู อาจารย์ และบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนา 
เสรมิสร้าง คุณธรรม จริยธรรม การรักษา
วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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5.โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
 
6.โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 
 
7.โครงการจดัการศึกษาพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 
 
8.โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่การ
เป็นบัณฑติที่มีคณุภาพมสีมรรถนะโดด
เด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
 
9.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่
ความเป็นครมูืออาชีพ 
 
10.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
11.โครงการการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online 
 
 
 
 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ว.พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น 

 
 

ว.พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น 

 
สพป.ขก. 1-5, สพม.25 

 
 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

3. พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีคุณภาพ  
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ร้อยละของครู อาจารย์ และบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนาศกัยภาพ
และความสามารถนักวิจัย 
 
11.จ านวนผลงานประดิษฐ์ คิดค้น อย่าง
สร้างสรรค์ ไดร้ับรางวัลและเป็นที่ยอมรับ
ประจ าป ี
 
12. ร้อยละของครู อาจารย์ และบคุลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับการเสรมิสรา้งขวัญ
ก าลังใจ การยก 
ย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่น 
 
13. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาที่จดักิจกรรมการ
เรียนรูไ้ด้คณุภาพและมาตรฐาน 
 
14. ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสตูรปฐมวยัและสมรรถนะของเด็กท่ี
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคณุภาพเด็ก
ปฐมวัยของอาเซียน 
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12.โครงการทบทวนปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูรเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดและส่งเสริมความสามารถตาม
สมรรถนะส าคัญและคณุลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูเ้รียนในศตวรรษที ่ 21 
 
13.โครงการพัฒนาเครือข่ายการนเิทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
 
14.โครงการจัดหาหนังสือแบบเรียน 
 
15.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 
 
16.โครงการพัฒนาการคดิขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 
17.โครงการพัฒนาระบบการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตรและพัฒนาสังคมสู่การ
เรียนรู ้
 
18.โครงการจัดท าหลักสูตรอบรมครู
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
 
 
 
 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 , 
อบจ.ขอนแก่น 

 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

3. พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีคุณภาพ  
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา 
ร่วมกับภาคเีครือข่าย จดักิจกรรรม
เสรมิสร้าง สุขอนามัย คณุภาพชีวติที่ดี 
และมีพัฒนาการสมวัย ให้แก่เด็กตัง้แต่
อยู่ในครรภม์ารดา – 5 ปี  
 
16. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผูเ้รียนผ่าน
ตามเกณฑ์คณุลักษณะในการคิดวิเคราะห ์
คิดสังเคราะห์ คดิแก้ปัญหาและคดิ
สร้างสรรค ์
 
17. ร้อยละของสถานศึกษาในระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสตูรที่มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้ี
คุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
18. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 
DLIT DLTV  ETV ที่ส่งผลให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึน้ 
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19.โครงการการเรียนรู้วิชาชีพครูเอเชีย    
( Exploring Teaching Profession 
of ASIA ) 
 
20.โครงการพัฒนาค่านิยมหลัก          
(Core Values) ส าหรับนักศึกษาครู
เพื่อสร้างคณุลักษณะของบัณฑติให้เป็น
ที่พึงประสงค์ของสังคม 
 
21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอนแบบชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้  ( PLC) ส าหรบัผูส้อน 
 
22.โครงการนักเรยีนคนเก่งของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสว่น
จังหวัดขอนแก่น 
 
23.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
24.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของครูและนักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 
 

สอศ.จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
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3. พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีคุณภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

25.โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดขอนแก่น 
 
26.โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษา 
 
27.โครงการมหกรรมหนังสือภาคอีสาน 
ครั้งท่ี 5 
 
28.โครงการฝึกอบรมการป้องกัน  และ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
29.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในจังหวดัขอนแก่น 
 
30.โครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
และการคิดวิเคราะห ์
 
31.โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สร้างองค์รู้สู่
สังคมเชิงปฏิบัติการ 
   

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 

สนง.พระพุทธศาสนา (ม.มหามกฏุ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน) 
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3. พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีคุณภาพ  
(ต่อ) 

32.โครงการพัฒนาศักยภาพครสูอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กในจังหวัดขอนแก่น 
  
33.โครงการพัฒนาองค์ความรูสู้่ครูมือ
อาชีพ “การสอนแบบโครงงาน” 
 
34.โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บรหิารสถานศึกษา 

สนง.พระพุทธศาสนา (ม.มหามกฏุ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน) 

 
 

สนง.พระพุทธศาสนา 
 
 

สนง.พระพุทธศาสนา (ม.มหามกฏุ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน) 

 
4. สร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและความ
เหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียน
คนพิการไดร้ับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษา 
 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้าน
การศึกษาท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน  
พัฒนาด้านการศึกษาท่ีมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
4. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีออกกลางคัน  
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1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คดั
กรองเด็กพิการในวัยเรียน เพื่อจัด
การศึกษาตามศักยภาพของผูเ้รียน 
 
2.โครงการบริหารจดัการสิ่งอ านวย
ความสะดวกสื่อ บริการ และการ
ช่วยเหลือทางการศึกษาส าหรับผูพ้ิการ 
 
3.โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
4.โครงการจดัตั้งหน่วยบริการส าหรับผู้
พิการประจ าอ าเภอ จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 
 
 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น, 
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ  
 
 
 

12 
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4. สร้างโอกาส และ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สัดส่วนผู้เรยีนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับรัฐ 
 
6. ร้อยละของประชากรอายุก่อน 3 ปี ใน
จังหวัด ได้รบัการพัฒนาทุกด้าน 
 
7. ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ใน
จังหวัด ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวยั   
 
8. ร้อยละของประชากรอายุ 6 - 11 ปี 
ในจังหวัด ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา  
 
9. ร้อยละของประชากรอายุ 12 - 14 ปี 
ในจังหวัด ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า   
 
10. ร้อยละของประชากรอายุ 15 -17 ปี 
ในจังหวัด ได้เข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 
11. ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย
แรงงานอายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัด
เพิ่มขึ้น  
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5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
6.โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนอย่างรอบดา้น 
 
7. โครงการจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ (เด็กออกกลางคัน) 
 
8.โครงการศูนย์แนะแนวและ
ประสานงานศึกษาพิเศษอ าเภอ 
 
9.โครงการจดัเทียบระดับทาง
การศึกษา 
 
10.โครงการจัดการอบรมอาชีพ 
ส าหรับ ผู้ต้องการประกอบอาชีพ (ผู้
ว่างงาน) 
 
11.โครงการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
12.โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 
 

สนง.พระพุทธศาสนา 
 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 
 

สอศ.จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น, 
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

 
สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
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4. สร้างโอกาส และ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ร้อยละของแรงงานขอเทียบโอน
ความรู้/ประสบการณ์ เพื่อยกระดบั
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น  
 
13. ร้อยละของผู้ผา่นการฝึกอบรม/
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานได ้
 
14. ร้อยละของผู้สูงวัยท่ีได้รับบริการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต 
 
15.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการคัดกรอง
นักเรียนนักศึกษา ที่ด้อยโอกาส มีความ
ต้องการพิเศษ และมีวามสามารถพิเศษ 
 
16. ร้อยละของแหล่งเรยีนรู้ทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาให้สามารถจัดบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
 
17. ร้อยละของแหล่งเรยีนรู้ที่เป็นการสืบ
สานวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น การ
กีฬา และการท่องเที่ยวของจังหวัด 
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13.โครงการศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน 
 
14.โครงการจัดสร้างแหล่งเรยีนรู้ชมุชน
ในต าบล 
 
15.โครงการหลักสูตรดูแลผูสู้งอาย ุ
 
16.โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทลัชุมชน
ระดับต าบล 
 
17.โครงการจัดซื้อครุภณัฑเ์ครื่องเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัเพื่อ
พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดขอนแก่น 
 
18.โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์ห้อง E-
Classroom ส่งเสรมิพัฒนาการเดก็
ปฐมวัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 
19.โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์ห้อง E-
Classroom เพื่อพัฒนาคุณภาพศนูย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในเขตจังหวัดขอนแก่น 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
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4. สร้างโอกาส และ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา  (ต่อ) 
 

18. ร้อยละของแหล่งเรยีนรู้ ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบัน
ศาสนา มลูนิธิ สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ 
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5. ส่งเสริมและจัด
การศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
หลักสตูรที่เกี่ยวกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องการอนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
มีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก
ในความส าคญัของการด ารงชีวิตทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
3. ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษา
ที่ได้รบัการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้าง
เสริมคณุภาพชีวิตที่เปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม 
 
4. จ านวนของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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80 
 
 
 

50 
เรื่อง 

 
 
 
 

70 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 

90 
 
 
 

60 
เรื่อง 

 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

100 
 
 
 

80 
เรื่อง 

 
 
 
 

1.โครงการชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแนววิถีไทย ใส่ใจคณุธรรมน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส านักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น 
 
2.โครงการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 
3.โครงการบริหารจดัการขยะมลูฝอย
โดยการมีส่วนรวมของชุมชน 

สนง.ศธจ.ขอนแก่น 
 
 
 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
 
 

สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

5. ส่งเสริมและจัด
การศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

5. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ี
จัดหลักสูตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรา้ง
ความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

50 
 

60 
 
 

70 
 
 

80 
 
 
 

6. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคลอ้งกับ
บริบทของพื้นที่และการบรหิารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
2. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจดัสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอปุทาน
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ตามคณุลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรยีน ความต้องการ
ก าลังแรงงานและสภาพปญัหาที่แท้จริง
ของประเทศ 
 
3. มีรูปแบบ/กระบวนการ สรรหาแต่งตั้ง 
โยกย้าย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา  
ตามระบบคณุธรรม โปร่งใส และยึด
ประโยชน์ของทางราชการ 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 

ม ี
 
 
 
 
ม ี
 
 
 
 
 
 
ม ี
 
 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาคณุภาพบริหาร
จัดการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
2.โครงการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ 
 
3.โครงการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 
4.โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีชีวิต(Living Library) 
 
5.โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e- 
Learning) บน Mobile Application 
 
6.โครงการส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน องค์การบรหิารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
 
 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
 
 

สพป.ขก. 1-5, สพม.25 
 
 

ม.ขอนแก่น 
 
 

ม.ขอนแก่น 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

6. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัด
และประเมินความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 
5. มีระบบตดิตามประชากรวัยเรยีนท่ี
ขาดโอกาสหรือไม่ไดร้ับการศึกษา และ
ผู้เรยีนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคนั 
 
6. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัด 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การ
บริหารจดัการศึกษา การตดิตาม และ
ประเมินผล 
 
7. มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
 
8. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบและ
กลไกการประเมินคณุภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
9. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเลก็ท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินคณุภาพภายนอก 
 
10. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีบรหิารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
มี 
 
 

100 
 
 
 

15 
 
 

100 
 

มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
มี 
 
 

100 
 
 
 

10 
 
 

100 
 

ม ี
 
 
 
 
ม ี
 
 
 
ม ี
 
 
 
 
ม ี
 
 

100 
 
 
 
5 
 
 

100 
 

มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
มี 
 
 

100 
 
 
 
0 
 
 

100 
 

7.โครงการพัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่นสู่มาตรฐานการศึกษาระดับ
สากล 
 
8.โครงการนิเทศติดตามและตรวจสอบ
การประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
 
9.โครงการพัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 

สนง.ศธจ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 

อบจ.ขอนแก่น 
 
 
 
 

สนง.พระพุทธศาสนา 
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สรุปแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2562-2565) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 รวม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษา 

เพื่อความมั่นคง 
22  17.4514 17.4514 17.4514 17.4514 69.8056 

สนง.ศธจ.ขอนแก่น, สพป.สพป.ขอนแกน่ เขต 1-5, สพม.25 ,  
ม.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ, สนง.วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, 
สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภธูร ภาค 4,  

ม.ขอนแก่น, สอศ.จังหวัดขอนแก่น, อบจ.ขอนแก่น,  
สนง.พระพุทธศาสนา, สทกจ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
8  18.0037 18.0037 18.0037 18.0037 72.0148 

สนง.ศธจ.ขอนแก่น, ,สนง.แรงงานจังหวัดขอนแก่น, 
 สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, สพม.25 , ม.ขอนแก่น,  

สอศ.จังหวัดขอนแก่น, อบจ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาศักยภาพคนให้มีคณุภาพ 

36  98.78492 98.78492 98.78492 98.78492 395.13968 

สนง.ศธจ.ขอนแก่น, สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, สพม.25 ,  
สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น, ว.พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ,  

ม.ขอนแก่น, สอศ.จังหวัดขอนแก่น, อบจ.ขอนแก่น,  
สนง.พระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างโอกาส ความเสมอภาค 

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
19  154.437 117.475 117.475 117.475 506.8620 

สนง.ศธจ.ขอนแก่น, สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, สพม.25 ,  
สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น, ศูนยก์ารศึกษาพิเศษฯ,  

สอศ.จังหวัดขอนแก่น, อบจ.ขอนแก่น, สนง.พระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมและจัดการศึกษา เพื่อเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3  4.8960 4.8960 4.8960 4.8960 19.5840 สนง.ศธจ.ขอนแก่น, สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, สพม.25,  
สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาระบบบริหารจดัการ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
9  12.27338 12.27338 12.27338 12.27338 49.09352 สนง.ศธจ.ขอนแก่น, สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, สพม.25 ,   

ม.ขอนแก่น, อบจ.ขอนแก่น, สนง.พระพทุธศาสนา 

รวม 97  305.8464 268.8844 268.8844 268.8844 1,112.4996  
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โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ  (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 17.4514 17.4514 17.4514 17.4514 69.8056  

1 โครงการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 4.8000 
สพป.ขอนแก่น เขต 1-5,  

สพม.25 

2 
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือเพื่อสร้างค่านยิมคนไทยจิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และทักษะ
ชีวิตเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 2.0000 สนง.ศธจ.ขอนแก่น 

3 โครงการการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น - - - - - สอศ.จังหวัดขอนแก่น 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนสังกัดอบจ.ขอนแก่น 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.2000 อบจ.ขอนแก่น 

5 
โครงการให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกบักฎหมายเบื้องต้น การจราจร  ยาเสพตดิ ให้
โทษ และการป้องกันอาชญากรรม 

- - - - - 
ศูนย์ฝกึอบรมต ารวจภธูร 

ภาค 4 

6 
โครงการสร้างคนดสีูส่ังคมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมติิวัฒนธรรม จังหวัด
ขอนแก่น 

0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.7200 
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

ขอนแก่น 
7 โครงการพัฒนายกย่องเชิดชู“ศาสนทายาทดี เก่ง” 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 4.0776 สนง.พระพุทธศาสนา 

8 โครงการอบรมคณุธรรมน าชีวิต 4.0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 อบจ.ขอนแก่น 

9 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเยาวชนมสุลิม 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.2000 อบจ.ขอนแก่น 
10 โครงการธรรมะภาคภาษาอังกฤษส าหรับครูในศตวรรษท่ี 21 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.4000 สนง.พระพุทธศาสนา 

11 
โครงการ "อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมเอกลักษณ์และภมูปิัญญา
ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น" 

5.7000 5.7000 5.7000 5.7000 22.8000 
สพป.ขอนแก่น เขต 1-5,  

สพม.25 

12 
โครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพ้ืนบ้านไทย  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 4.4000 สทกจ.ขอนแก่น 

13 โครงการส่งเสริมกีฬามวลชนผูสู้งอายุจังหวัดขอนแก่น 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 0.7600 สทกจ.ขอนแก่น 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ  (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

14 
โครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (โครงการ 
D.A.R.E) 

- - - - - 
ศูนย์ฝกึอบรมต ารวจภธูร 

ภาค 4 

15 
โครงการศูนย์เรยีนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม่ ประจ า
ต าบล 

- - - - - 
สนง.กศน.จังหวดั

ขอนแก่น 

16 
โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบนัอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง 

1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 4.8000 
ม.ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
17 โครงการแก้ปญัหาให้กับชุมชนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - - - - ม.ขอนแก่น 

18 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 3.5280 สทกจ.ขอนแก่น 

19 โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0400 สทกจ.ขอนแก่น 

20 โครงการส่งเสริมพลศึกษา และกฬีาคนพิการจังหวัดขอนแก่น 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 0.6200 สทกจ.ขอนแก่น 

21 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น 3.6000 3.6000 3.6000 3.6000 14.4000 
สทกจ.ขอนแก่น,  
อบจ.ขอนแก่น 

22 
โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน (กิจกรรมแอโรบิกรวมพลคน
รักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี) 

0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 0.0600 สทกจ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

18.0037 18.0037 18.0037 18.0037 72.0148  

1 
โครงการสานพลังประชารัฐ สร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อการมงีานท าที่
ยั่งยืน 

6.8007 6.8007 6.8007 6.8007 27.2028 
สนง.ศธจ.ขอนแก่น, 
สนง.แรงงานจังหวัด

ขอนแก่น 

2 
โครงการพัฒนาการจัดหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ระยะสั้นในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.8000 อบจ.ขอนแก่น 

3 โครงการจดัตั้งศูนย์อาชีวบริการเพือ่ประชาชน 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 สอศ.จังหวัดขอนแก่น 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 24.0000 สพป.ขอนแก่น เขต 1-5,  
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งบประมาณ  (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
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ความสามารถในการแข่งขัน สพม.25 

5 
โครงการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและครมูีประสบการณต์่อยอดความรูสู้่การ
ประกอบอาชีพเพิ่มขีดความสามารถในด้านเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

- - - - - 
ม.ขอนแก่น  

 

6 
โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อเพิม่โอกาสในการแข่งขันในสังคมไทยและ
ประชาคมอาเซียน 

- - - - - 
ม.ขอนแก่น  

 
7 โครงการแนะแนวสัญจร 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0012 สอศ.จังหวัดขอนแก่น 

8 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและสานสัมพันธ์
กับต่างประเทศ 

- - - - - 
ม.ขอนแก่น  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 98.78492 98.78492 98.78492 98.78492 395.13968  

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 14.0000 สนง.ศธจ.ขอนแก่น 

2 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัต ิ 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 24.0000 
สพป.ขอนแก่น เขต 1-5,  

สพม.25 

3 
โครงการยกระดับคุณภาพการอ่านเด็กขอนแก่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่ 21 

5.9500 5.9500 5.9500 5.9500 23.8000 
สนง.ศธจ.ขอนแก่น, 

อบจ.ขอนแก่น 

4 
โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ
ส่งเสริม  ความสามารถตามสมรรถนะส าคญัและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีนในศตวรรษที ่ 21 

0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 2.4000 สพป.ขก. 1-5, สพม.25 

5 
โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและกระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 4.4000 อบจ.ขอนแก่น 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 - - - - - ม.ขอนแก่น 

7 โครงการ“ส่งเสริมเด็กขอนแก่นสู่ไทยแลนด ์4.0” 18.0000 18.0000 18.0000 18.0000 72.0000 
สพป.ขอนแก่น เขต 1-5,  

สพม.25 
8 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของโรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 1.0000 อบจ.ขอนแก่น 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ  (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

9 โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 3.7121 3.7121 3.7121 3.7121 14.8484 

สนง.ศธจ.ขอนแก่น, 
สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, 

สพม.25, สนง.กศน.
จังหวัดขอนแก่น 

10 โครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการคิดวิเคราะห ์ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 อบจ.ขอนแก่น 

11 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 4.3164 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 

12 โครงการจดัการศึกษาพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 22.3634 22.3634 22.3634 22.3634 89.4536 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 

13 
โครงการพัฒนาการคิด  ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- - - - - ม.ขอนแก่น 

14 
เสรมิศักยภาพนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สร้างองค์รู้สูส่ังคมเชิงปฏิบัติการ
   

0.1760 0.1760 0.1760 0.1760 0.7040 
สนง.พระพุทธศาสนา 

(ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน) 

15 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัทุก
หลักสตูรและพัฒนาสังคมสู่การเรยีนรู ้

- - - - - ม.ขอนแก่น 

16 
โครงการพัฒนาค่านยิมหลัก ( Core Values ) ส าหรับนักศึกษาครูเพือ่สร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 

- - - - - ม.ขอนแก่น 

17 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 7.2000 อบจ.ขอนแก่น 

18 โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 5.2000 อบจ.ขอนแก่น 

19 
โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑติที่มีคณุภาพ มีสมรรถนะโดดเด่น
ด้านการพยาบาลชุมชน 

0.3470 0.3470 0.3470 0.3470 1.3880 
วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนน ีขอนแก่น 

20 โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาสงัคมและชุมชน 3.5024 3.5024 3.5024 3.5024 14.0096 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 
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ผู้รับผิดชอบ 
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21 โครงการนักเรียนคนเก่งของโรงเรยีนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.6000 อบจ.ขอนแก่น 

22 โครงการจดัหาหนังสือแบบเรียน 14.0981 14.0981 14.0981 14.0981 56.3924 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 
23 โครงการมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งท่ี 5 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.2000 อบจ.ขอนแก่น 

24 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควรใน
สถานศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.8000 อบจ.ขอนแก่น 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยส์ู่ความเป็นครูมืออาชีพ 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 0.2800 
วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนน ีขอนแก่น 

26 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 24.0000 สพป.ขก. 1-5, สพม.25 

27 โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online 2.5248 2.5248 2.5248 2.5248 10.0992 สพป.ขก. 1-5, สพม.25 

28 โครงการจดัท าหลักสูตรอบรมครูโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน - - - - - ม.ขอนแก่น 

29 
โครงการการเรยีนรู้วิชาชีพครูเอเชยี ( Exploring Teaching Profession of 
ASIA ) 

- - - - - ม.ขอนแก่น 

30 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัการเรียนการสอนแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้    
( PLC) ส าหรับผู้สอน 

0.1012 0.1012 0.1012 0.1012 0.4048 สอศ.จังหวัดขอนแก่น 

31 
โครงการพัฒนาศักยภาพความเปน็ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสรมิสรา้ง
ประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- - - - - 
ม.ขอนแก่น  

 

32 
โครงการพัฒนาศักยภาพครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ในจังหวัดขอนแก่น 

0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.6000 
สนง.พระพุทธศาสนา  

(ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน) 

33 โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่ครูมืออาชีพ “การสอนแบบโครงงาน” 0.81082 0.81082 0.81082 0.81082 3.24328 สนง.พระพุทธศาสนา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 
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ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

34 โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.4000 
สนง.พระพุทธศาสนา  

(ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน) 

35 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

2.4000 2.4000 2.4000 2.4000 9.6000 
สพป.ขก. 1-5, สพม.25, 

อบจ.ขอนแก่น 

36 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดขอนแก่น 
 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 อบจ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 154.437 117.475 117.475 117.475 506.8620  

1 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คัดกรองเด็กพิการในวัยเรียน เพื่อจัดการศึกษา
ตามศักยภาพของผู้เรยีน 

0.2888 0.2888 0.2888 0.2888 1.1552 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

2 
โครงการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลือ
ทางการศึกษาส าหรับผู้พิการ 

0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 1.4100 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น , 
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

3 
โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ 

6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 24.0000 
สพป.ขอนแก่น เขต 1-5,  

สพม.25 
4 โครงการจดัตั้งหน่วยบริการส าหรบัผู้พิการประจ าอ าเภอ จังหวัดขอนแก่น 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.8000 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

5 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 1.0000 อบจ.ขอนแก่น 

6 โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนอย่างรอบดา้น 0.77542 0.77542 0.77542 0.77542 3.10168 สนง.พระพุทธศาสนา 

7 โครงการจดัการศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เด็กออกกลางคัน) - - - - - 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 

8 โครงการศูนย์แนะแนวและประสานงานศึกษาพิเศษอ าเภอ 0.0650 0.0650 0.0650 0.0650 0.2600 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 

9 โครงการจดัเทียบระดับทางการศกึษา - - - - - 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 
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10 โครงการจดัการอบรมอาชีพ ส าหรับ ผู้ต้องการประกอบอาชีพ (ผู้ว่างงาน) - - - - - สอศ.จังหวัดขอนแก่น 

11 โครงการจดัการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 95.0802 95.0802 95.0802 95.0802 380.3208 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น , 
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

12 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 4.7760 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 

13 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 11.6454 11.6454 11.6454 11.6454 46.5816 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 

14 โครงการจดัสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในต าบล 0.5134 0.5134 0.5134 0.5134 2.0537 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 

15 โครงการหลักสตูรดูแลผู้สูงอาย ุ 0.7578 0.7578 0.7578 0.7578 3.0312 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 

16 โครงการสร้างเครือข่ายดจิิทัลชุมชนระดับต าบล - - - - - 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 

17 
โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัเพื่อพัฒนา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่น 

23.0000 - - - 23.0000 อบจ.ขอนแก่น 

18 
โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ห้อง E-Classroom ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดขอนแก่น 

9.9620 - - - 9.9620 อบจ.ขอนแก่น 

19 
โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ห้อง E-Classroom เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตจังหวัดขอนแก่น 

4.0000 - - - 4.0000 อบจ.ขอนแก่น 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ  (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.8960 4.8960 4.8960 4.8960 19.5840  

1 
โครงการชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนววิถี
ไทย ใส่ใจคุณธรรมน้อมน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดขอนแก่น 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 2.0000 สนง.ศธจ.ขอนแก่น 

2 โครงการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.6000 3.6000 3.6000 3.6000 14.4000 สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, 
 สพม. 25 

3 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยโดยการมสี่วนรวมของชุมชน 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 3.1840 
สนง.กศน.จังหวัด

ขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 12.27338 12.27338 12.27338 12.27338 49.09352  

1 
โครงการพัฒนาคณุภาพบริหารจัดการเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

2.9421 2.9421 2.9421 2.9421 11.7684 
สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, 

 สพม.25 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 24.0000 
สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, 

 สพม.25 

3 โครงการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 2.4000 
สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, 

 สพม.25 

4 โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต  (Living Library) - - - - - ม.ขอนแก่น 

5 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e- Learning) บน Mobile Application - - - - - ม.ขอนแก่น 

6 
โครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.2000 อบจ.ขอนแก่น 

7 
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 5.8000 สนง.ศธจ.ขอนแก่น 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ  (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

8 
โครงการนิเทศติดตามและตรวจสอบการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.6000 อบจ.ขอนแก่น 

9 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 0.83128 0.83128 0.83128 0.83128 3.32512 สนง.พระพุทธศาสนา 

รวมท้ังสิ้น  97  โครงการ 305.8464 268.8844 268.8844 268.8844 1,112.4996 
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รายละเอียดโครงการตามตารางเอกเซล  (หน้า 84 – 164) 






แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง
 (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

1. งบลงทุน 
   1.1 ค่าครุภัณฑ์  
   1.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
1. โครงการ จัดการศึกษาเพ่ือ
ความมัน่คง
  1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ด าเนิน
โครงการจดัการศึกษาเพื่อความ
มัน่คง เพื่ออบรมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ประวติัศาสตร์
ชาติไทย แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

  1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกีย่วกับ
ประวติัศาสตร์ชาติไทย น าไป
ถ่ายทอดและใช้วธิกีารบริหาร
จดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจในประวติั
ความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจใน
ชาติ รักและเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  2. เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การบริหารจดัการด้านความมัน่คง
แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เชิงปริมาณ
  อบรมพฒันากระบวนการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ชาติไทย แก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกดัทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
ประวติัศาสตร์ชาติไทย และน าไป
ถ่ายทอดใหน้ักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองของสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
ประวติัศาสตร์ชาติไทยได้อย่าง
ถูกต้อง

เชิงปริมาณ
   - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่วกับ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 เชิงคุณภาพ
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจดักระบวนการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ชาติไทยแก่นักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
 - นักเรียนมีความรักสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมัน่ในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

      1.2000       1.2000       1.2000       1.2000       4.8000 สพฐ. สพป.ขก. 1-5,
 สพม.25

1 3

รวม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565
แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565

งบประมาณ สอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.รวม

งบประมาณ สอดคล้อง

0.5000      0.5000      3,40.5000      2.0000      2. โครงการฝึกอบรมทบทวน
ความรู้และทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
เพ่ือสร้างค่านิยมคนไทยจิต
สาธารณะ พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และทักษะชีวิตเด็กไทย
ในศตวรรษที่ 21
  2.1 กิจกรรมที่ 1 การวางแผน
งานโครงการ
  1. ขออนุมัติโครงการ /
งบประมาณสนับสนุน
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
คณะท างาน ประชุมเตรียมงาน
  3. ก าหนดรูปแบบกิจกรรมหลัก
 กิจกรรมพิเศษ 
 4.มอบหมายภารกิจ
  2.2 กิจกรรมที่ 2 ด าเนินงาน
ตามโครงการ ประเมินผล
  1. จดักิจกรรมตามแนวทางและ
กระบวนการที่ก าหนด
 2. ประเมินผลการจดักิจกรรม
 3. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน

1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ เพิม่พนูทกัษะ 
และความเชี่ยวชาญ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรรวมทัง้
แนวทางการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ
ลูกเสือใหแ้ก่ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ เนตร
นารี  บคุลากรทางการลูกเสือ 
ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการ
ลูกเสือ
2. ครูผู้รับผิดชอบกระบวนการเรียนการ
สอนวชิาลูกเสือ ได้แสดงออกซ่ึงความรู้
ความสามารถ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพือ่น าความรู้ทีไ่ด้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมเพือ่การ
พฒันาทกัษะชีวติ รวมทัง้พฒันา
นวตักรรมหรือเทคนคิการสอนใหม้ี
คุณภาพเกิดประสิทธภิาพและตอบสนอง
ความต้องการของนกัเรียนผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
บคุลากรทีเ่กี่ยวข้อง เกิดทศันคติทีดี่ต่อ
กิจกรรมลูกเสือ และมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ และพฒันาการจัด
กิจกรรมกระบวนการลูกเสือใน
สถานศึกษาเพือ่ตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐในการพฒันาเด็กและเยาวชนให้
สอดคล้องกับแนวทางการพฒันา
การศึกษาและค่านยิมของคนไทยใหม้ี
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์และอยูใ่นสังคม
โลก ศตวรรษที ่21 ได้อย่างมีความสุข 

เชิงปริมาณ
  -  ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับ
ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ
 และผู้เกีย่วข้อง จ านวน 500 คน
เชิงคุณภาพ 
   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ก ากับ
ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ
 และผู้เกีย่วข้อง เกิดทักษะ
ความรู้ ความเชีย่วชาญ ในการ
จดักิจกรรมและการจดัการ
เรียนการสอน ตามแนวทาง 
ทักษะกระบวนการลูกเสือ และ
น ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับวยัและความ
ต้องการของผู้เรียน

1. ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับลูกเสือ 
บุคลากรทางการลูกเสือ และ
ผู้เกีย่วข้อง เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
 100
  2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ก ากับ
ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือที่
เกีย่วข้อง เกิดทักษะความรู้ ความ
เชีย่วชาญ ในการจดักิจกรรมการ
จดัการเรียนการสอนตาม
กระบวนการลูกเสือ และน ามาปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวยั
และความต้องการของผู้เรียน ร้อย
ละ 100
  3. สถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
ลูกเสือจงัหวดัขอนแก่น ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสืออย่างจริงจงั
 ต่อเนือ่ง มีประสิทธภิาพ เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม 
อย่างแท้จริง ร้อยละ 100

0.5000      สป.ศธ สนง.ศธจ.
ขอนแก่น

3,4
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3. โครงการการฝึกอบรม        
ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ       ขัน้
ความรู้ทั่วไปและขัน้ความรู้
เบื้องต้น
  3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ด าเนินการตามโครงการการ
ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวสิามัญ 
ขัน้ความรู้ทั่วไปและขัน้ความรู้
เบื้องต้น

1. เพือ่ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
วสิามัญสังกดัสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จงัหวดัขอนแกน่ ใหม้ีความเข้าใจใน
จดุหมายวตัถุประสงค์และวธิกีารใน
การฝึกอบรมเยาวชน โดยวธิกีารของ
ลูกเสือในการฝึกอบรมแผนใหม่    
ตามแนวของส านักงานลูกเสือโลก 
เพือ่ใหบ้รรลุเปูาหมายตามอดุมการณ์
ของคณะลูกเสือแหง่ชาติ
2. เพือ่ใหผู้้บังคับบัญชาลูกเสือวสิามัญ
  สามารถวางแผนด าเนินการ
ฝึกอบรมลูกเสือวสิามัญตามแนว
ฝึกอบรมแผนใหม่ได้
3.เพือ่ใหส้ามารถท าหน้าทีเ่ป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบริหารงาน
ลูกเสือในกองลูกเสือวสิามัญ  ได้อย่าง
มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
4. เพือ่พฒันาบุคลากรทีป่ฏบิัติหน้าที่
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวสิามัญ ใหม้ี
ความรู้และ ทักษะเพิม่ขึ้น

เชิงปริมาณ 
  - มีผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  
ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ
วสิามัญ ขัน้ความรู้ทั่วไปและขัน้
ความรู้เบื้องต้น จ านวน 80 คน

เชิงคุณภาพ
    - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ   ใน
หลักการวธิกีารจดักิจกรรม
ลูกเสือและกระบวนการทาง
ลูกเสือ  สามารถน าไปใช้พัฒนา
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น า
ความรู้สู่สังคมไทยได้อย่างมี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

เชิงปริมาณ
   - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สถานศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดั
ขอนแก่น  ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือวสิามัญ ขัน้ความรู้ทั่วไปและ
ขัน้ความรู้เบื้องต้น ร้อยละ 100
ชิงคุณภาพ
    - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ   ในหลักการวธิกีารจดั
กิจกรรมลูกเสือและกระบวนการ
ทางลูกเสือ  สามารถน าไปใช้พัฒนา
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น า
ความรู้สู่สังคมไทยได้อย่างมี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

 -  -  -  -  -  - ส านักงาน
อาชีวศึกษา

จงัหวดัขอนแก่น
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4. โครงการฝึกอบรมทบทวน
ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น
  4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น

1. เพื่อฝึกอบรมทบทวน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
จดุมุง่หมาย วตัถุประสงค์และ
วธิกีารในการฝึกอบรมตาม
แนวทางของลูกเสือ 
2.  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น สามารถวางแผน
ด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ 
3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น สามารถท าหน้าที่
บริหารกิจการลูกเสือ ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ 
  - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
นายหมูลู่กเสือในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น 
เชิงคุณภาพ 
   - สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น สามารถด าเนินการ
จดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาดได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ 
   - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจการจดักิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และ         ยุว
กาชาดได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
 เชิงคุณภาพ 
   - สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
จดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธภิาพ

0.3000      0.3000      0.3000      0.3000      1.2000      อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 1,3 1,3
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5. โครงการให้ความรู้แก่ชุมชน
เก่ียวกับกฎหมายเบื้องต้น 
การจราจร  ยาเสพติดให้โทษ 
และการปอ้งกันอาชญากรรม
  5.1 กิจกรรมหลัก  จดักิจกรรม
อบรมโดยใช้วธิกีารบรรยายในชัน้
เรียน ห้องประชุม หรือ ที่ประชุม
ของชุมชน

1. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับความรู้กฎหมาย
เบื้องต้น
2. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการจราจร
3. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ
4. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการปูองกัน
อาชญากรรม
5. เพื่อให้ชุมชนน าความรู้เกีย่วกับ
กฎหมายเบื้องต้น การจราจร ยา
เสพติดให้โทษ และการปูองกัน
อาชญากรรม ไปใช้ในชุมชน และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

  - นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแกน่

  1. นักเรียน  นักศึกษา และชุมชนผ่าน
การอบรม
  2.  ผู้เข้ารับการอบรม ทีผ่่านการ
อบรมตามโครงการ มีความรู้ตาม 
วตัถุประสงค์ของโครงการ
  3.  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้
ความสามารถ ตามวตัถุประสงค์
  4. ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้
ความสารถ น าความรู้ไปใช้ได้ถูกต้อง
และ เกดิประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

 -  -  -  -  -  ส านักงาน 
ต ารวจ

แห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 4
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 กระทรวง
วฒันธรรม

6. โครงการโครงการสร้างคนดีสู่
สังคมและสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัด
ขอนแก่น
  6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างคน
ดีสู่สังคม : ค่ายเยาวชนส าหรับ
เยาวชน
  6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติ
วฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น

0.1800      1. กิจกรรมสร้างคนดีสูส่ังคม : ค่าย
เยาวชนส าหรับเยาวชน
  เชิงปริมาณ  
   - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
  เชิงคุณภาพ 
   - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ด้านหลักธรรมค าสอนให้กับ
เครือข่ายทางวฒันธรรมและ
สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัอย่างเหมาะสม

2. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัด
ขอนแก่น
   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเกณฑ์
การประเมินไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70

1. กิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม : 
ค่ายเยาวชนส าหรับเยาวชน
  เชิงปริมาณ  
   1. เครือข่ายเยาวชน
อาสาสมัครเฝูาระวงัทาง
วฒันธรรม จ านวน 70 คน
   2. เครือข่ายทางวฒันธรรม 
จ านวน30 คน
  เชิงคุณภาพ 
   - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมด้านหลักธรรมค าสอน
ให้กับเครือข่ายทางวฒันธรรม
และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัอย่างเหมาะสม
2. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัด
ขอนแก่น
   - ประกวดคลิปวดิีโอ  ส่ือ
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา
   - จดักิจกรรม Cultural 
Vaccine  ระดับจงัหวดั 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    140 คน

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เยาวชน
2. การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
และศักยภาพภาคีเครือข่ายทาง
วฒันธรรม
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างค่านิยมจติส านึกที่ดี
แก่เด็กและเยาวชนในจงัหวดั
ขอนแก่น
4. เพื่อขับเคล่ือนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวฒันธรรม
 (Cultural Vaccine )
5. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองศาสตร์พระราชา และค่านิยม
หลัก 12 ประการให้กลุ่มเปูาหมาย

0.1800      0.1800      0.1800      0.7200      ส านักงาน
วฒันธรรม

จงัหวดัขอนแก่น

1,3 1,4
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7. โครงการพัฒนายกย่องเชิดชู
“ศาสนทายาทดี เก่ง”
  7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ด าเนิน
โครงการพัฒนายกย่องเชิดชู
“ศาสนทายาทดี เก่ง”

  1. เพื่อพัฒนาศาสนทายาทให้
สมบูรณ์ด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม
  2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้
นักเรียนศาสนทายาท มีความ
เชือ่มัน่ในความดี  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร 
  3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ศาสนทายาท และ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ศาสนา สังคม และประเทศชาติ 
  4. เพื่อเสริมสร้างและปลูก
จติส านึกให้นักเรียนศาสนทายาท 
มีความรักความภาคภูมิใจในการ
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 
  5. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและ
ให้ก าลังใจ  สนับสนุนศาสนทายาท
คนดีคนเก่ง ให้มีแรงจงูใจ
ในการจรรโลงพระพุทธศาสนา
ต่อไป 

เชิงปริมาณ
   - สามเณรนักเรียน โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จงัหวดัขอนแก่น จ านวน
 26โรงเรียน ๆ ละ 20รูป 
จ านวน 520 รูป 
เชิงคุณภาพ
  1. นักเรียนมีความรักความ
ภาคภูมิใจในการประพฤติดี
ปฏิบัติชอบถึงพร้อมด้าน
วชิาการและจรณะ 
  2. นักเรียนเข้าใจปัญหา มี
แนวทางการปฏิบัติตน ลด
ปัญหาทางสังคม มีภูมิรู้ และภูมิ
ธรรม

เชิงปริมาณ
  1. ร้อยละ 90 ผู้เข้าอบรมนักเรียน
ได้ซึมซับรับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี  
สามารถท าประโยชน์แก่ส่วนรวมได้
เป็นอย่างดี
  2. ร้อยละ 85 ผู้เข้าอบรมมีความ
พึงพอใจในการจดัโครงการ
ชิงคุณภาพ
  - นักเรียนมีจติส านึกในการยกย่อง
คนดีและคนเก่งของสังคม

1.0194      1.0194      1.0194      1.0194      4.0776       สนง.
พระพุทธ-
ศาสนา
แห่งชาติ

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จงัหวดัขอนแก่น

1,3 1,4
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8. โครงการอบรมคุณธรรมน า
ชีวิต 4.0 
   8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ด าเนินการตามโครงการอบรม
คุณธรรมน าชีวติ 4.0

1. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสัย  
จติส านึกที่ดีในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ความมีน้ าใจ  มีจติ
สาธารณะและการเสียสละ
ความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มีทักษะกระบวนการในการ
พัฒนาตนเอง สามารถคิด และ
วเิคราะห์อย่างมีเหตุผล

เชิงปริมาณ
  - นักเรียน ครู ผู้บริหาร
โรงเรียน เยาวชนและประชาชน
สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
3,000 คน  
เชิงคุณภาพ
  1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ
การส่งเสริมคุณลักษณะนิสัย  
จติส านึกที่ดีในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ความมีน้ าใจ  มีจติ
สาธารณะและการเสียสละ
ความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม
  2) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ
การส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ในการพัฒนาตนเอง สามารถคิด
 และวเิคราะห์อย่างมีเหตุผล

เชิงปริมาณ
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไป
ตามเปูาหมาย
เชิงคุณภาพ
  1) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการอยูใ่นระดับดี
  2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ

1.0000      1.0000      1.0000      1.0000      4.0000       อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 1,3 1,4
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9. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
เยาวชนมุสลิม
  9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรม
พัฒนาเยาวชนมุสลิม

  1. เพื่อให้เยาวชนมุสลิมได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ซาบซ้ึงในเร่ือง
ของศาสนาอิสลาม 
  2. เพื่อให้เยาวชนมุสลิมได้มี
ความรู้ทั่วไปสอดคล้องกับความ
เป็นอยู ่และการด ารงชีวติให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจบุัน
  3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่เยาวชนมุสลิมภาคอีสานใน
เร่ืองฟัรดูอีนซ่ึงศูนย์ฝึกอบรมฯ 
ประสงค์ให้มีการสอบฟัรดูอีนของ
สมาคมคุรุสัมพันธแ์ห่งประเทศไทย
ได้พร้อมเพรียงกันทุกภาค
  4. เพื่อให้เยาวชนมุสลิมใช้เวลา
วา่งให้เกิดประโยชน์ให้ห่างไกลยา
เสพติดเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและรู้จกัการอยูร่่วมกัน
อย่างสันติสุข

เชิงปริมาณ
  - เยาวชนมุสลิมในจงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน ๗๐ คน
เชิงคุณภาพ
  -  เยาวชนมุสลิมในจงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 70 คน เข้า
รับการฝึกอบรมพัฒนาได้รับ
ความรู้เร่ืองศาสนาอิสลามและ
น าไปใช้ในชีวติประจ าวนัเป็นผู้
มีคุณธรรมน าความรู้และ
จริยธรรมเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดี
ตลอดไป

เชิงปริมาณ
  - จ านวนร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม
เชิงคุณภาพ
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา
ได้รับความรู้เร่ืองศาสนาอิสลามและ
น าไปใช้ในชีวติประจ าวนัเป็น

0.3000      0.3000      0.3000      0.3000      1.2000       อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 1,3 1,4
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10. โครงการธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษส าหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21
  10.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ด าเนินการตามโครงการธรรมะ
ภาคภาษาอังกฤษส าหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21

  1. เพื่อให้ครู มีความรู้
ภาษาอังกฤษเกีย่วกับค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา
  2. เพื่อส่งเสริมองค์กรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีอยูใ่ห้เข้มแข็ง
ขึน้ในระดับนานาชาติ
  3. เพื่อให้ครูได้น าหลักธรรมะไป
ปฏิบัติพัฒนาจติใจตนเองและสอน
นักเรียนต่อไป

เชิงปริมาณ 
  - บุคคลากรครูในสังกัด 
สพม. เขต 25  จ านวน  100 คน
เชิงคุณภาพ
  1. คณะครูได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองด้านภาษาอังกฤษ
  2. ครูมีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษ
  3. ครูผู้สอนสามารถน าหลัก
ธรรมะภาษาอังกฤษไปเผยแผ่
ได้ดียิง่ขึน้

เชิงปริมาณ
   1. ผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจศัพท์ธรรมะทาง
พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษใน
ระดับดี
  2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ  ใน
การจดักิจกรรมในระดับดี     ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
  - สามารถจดัการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

0.1000      0.1000      0.1000      0.1000      0.4000       ส านักงาน 
ต ารวจ

แห่งชาติ

สนง.
พระพุทธศาสนา
จงัหวดัขอนแก่น

1,3 1,4
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11. โครงการ “อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
เอกลักษณแ์ละภูมิปญัญาท้องถ่ิน
 จังหวัดขอนแก่น”
  11.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ด าเนิน
โครงการ“อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม เอกลักษณ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิน่ จงัหวดั
ขอนแก่น”

  1.  ส่งเสริมการจดักิจกรรมการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วฒันธรรม 
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิน่และ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
  2. ส่งเสริมการพัฒนาภาคี 
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุน
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ 
วฒันธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิน่และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนในส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ 
เขต 1 – 5 และ สพม. 25 จ านวน
 6,000 คน
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนจ านวน 6,000 คน มี
ความตระหนักในการอนุรักษศิ์ลปะ
 วฒันธรรม เอกลักษณ์   ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น มีความสุขและมี
ความภาคภมูิใจในความเป็นไทย

เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ 
วฒันธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิน่
  2.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จดักิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม
 เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิน่
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 – 5 และ          
สพม. 25  มีความตระหนักในการ
อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม เอกลักษณ์
 ภูมิปัญญาท้องถิน่ มีความสุขและมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

      5.7000       5.7000       5.7000       5.7000     22.8000 สป.ศธ สพป.ขก. 1-5,
 สพม.25
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12. โครงการส่งเสริม
นันทนาการและการละเล่น
พ้ืนบา้นไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  12.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
นันทนาการและการละเล่น
พื้นบ้านไทย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

  1.เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชน
ท้องถิน่ให้มีความเป็นอยูอ่ย่างเป็น
รูปธรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
ผลกระทบต่อความมัน่คง ความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน มี
จติส านึกสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง รัก
ถิน่ฐาน
  2. เพื่อส่งเสริม วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญานันทนาการการละเล่น
พื้นบ้านของไทยให้แพร่หลาย
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย การละเล่น
พื้นบ้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิน่ ให้สืบต่อไป
  4. เพื่อสร้างค่านิยม ทัศนคติ 
รวมทั้งเผยแพร่วฒันธรรม ประเพณี
 การละเล่นพื้นบ้านไทยให้แก่ เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

เชิงปริมาณ
  - เด็ก เยาวชน ประชาชน        
เข้าร่วมกจิกรรมนันทนาการและ
การละเล่นพืน้บ้านไทย จ านวน  
10,000 คน 
เชิงคุณภาพ
   - ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ต่อความมัน่คง ความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน มีจติส านึก
สร้างชุมชนใหเ้ข้มแข็งรักถิ่นฐาน

  - เด็ก ยาวชนและประชาชนใน
กลุ่มเปูาหมายมีความพึงพอใจ 
อย่างน้อยร้อยละ 85
  - เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
ค่านิยม  มีจติส านึกและทัศนคติที่ดี  
ในการอนุรักษ์ รวมทั้งเผยแพร่
วฒันธรรม ประเพณี  การละเล่น
พื้นบ้านไทย

      1.1000       1.1000       1.1000       1.1000       4.4000  กระทรวง
การ

ท่องเที่ยว
และกีฬา

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดั
ขอนแก่น
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13. โครงการส่งเสริมกีฬา
มวลชนผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
  13.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
กีฬามวลชนผู้สูงอายุจงัหวดั
ขอนแก่น

  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุต่ืนตัว
และมีความสนใจในการเล่นกีฬา
มากยิง่ขึน้
  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้มี
โอกาสเล่นและแข่งขันกีฬา
  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้
ทราบถึงประโยชน์และเห็นคุณค่า
ของการกีฬาและสามารถน าความรู้
ไปใช้ในโอกาสต่อๆไป

เชิงปริมาณ
  - ผู้สูงอายุจงัหวดัขอนแกน่ (อายุ 
60 ปีขึ้นไป)  เข้าร่วมกจิกรรม 
จ านวน 120 คน
เชิงคุณภาพ
  - ผู้สูงอายุในจงัหวดัขอนแกน่ 
ได้รับการพฒันาสมรรถภาพทาง
กายและจติใจ เกดิความสัมพนัธ์
แลกเปล่ียนความคิดเหน็
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั และใช้
เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม       0.1900       0.1900       0.1900       0.1900       0.7600  กระทรวง
การ

ท่องเที่ยว
และกีฬา

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดั
ขอนแก่น
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14. โครงการ “การศึกษาเพ่ือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน” (โครงการ D.A.R.E )
  14.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ด าเนินการตามโครงการ
“การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน” (โครงการ
 D.A.R.E )

  1. เพือ่ควบคุมการขยายตัวของยาเสพ
ติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษา
  2. เพือ่ปลุกจิตส านกึของเด็กนกัเรียน
และเยาวชน ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนกัถึงพษิภยัยาเสพติดทีม่ีผลต่อ
ร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผล
กระทบต่อปญัหาของสังคม ตลอดจน
ความมั่นคงของชาติ
  3. เพือ่สร้างภมูิคุ้มกันแก่เด็กนกัเรียน
และเยาวชนใหห้า่งไกลยาเสพติด
  4. เพือ่สร้างแกนน านกัเรียนต่อต้านยา
เสพติด ภายในสถานศึกษา
  5. เพือ่เปน็การรวมพลังจากทกุภาค
ส่วนของสังคมใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา
  6. เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหก้ับเด็ก
นกัเรียนรวมทัง้ปลูกฝังพฤติกรรมการท า
ความดีต้ังแต่ในวยัเด็ก ใหม้ีการประพฤติ
ปฏบิติัอย่างถูกต้อง ต่อเนือ่งภายใต้
แนวทาง “สร้างความดี มีวนิยั ใฝุเรียนรู้ 
เชิดชูวฒันธรรมไทย หา่งไกลยาเสพติด 
รักชีวติส่ิงแวดล้อม”

  1. เด็กนักเรียนชัน้ประถมปีที่ 
5 และ 6
  2. จดัอบรมนักเรียนให้ได้ครบ
ทุกโรงเรียนในพื้นที่

  - ร้อยละ 100 ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ มีจติส านึก มีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงพษิภยัยาเสพติด
ทีม่ีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และ
ส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม 
ตลอดจนความมัน่คงของชาติ

 -  -  -  -  -  ส านักงาน 
ต ารวจ

แห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 4
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15. โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล
  15.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุม
บุคลากรในต าบลร่วมกับภาคี
เครือข่าย
  15.2 กิจกรรมหลักที่ 2  จดัต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าต าบล
  15.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
ประชาสัมพันธศู์นย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล

  1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
นักศึกษาและประชาชน มีความ
ตระหนักและซาบซ้ึง เกิดการรับรู้
และเห็นความส าคัญในพระราช
กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว รัชกาลที่ 9 
  2. เพื่อให้นักศึกษา กศน. และ
ประชาชนทั่วไป เข้าใจและ
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ

เชิงปริมาณ
   - ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล จ านวน
 398 แห่ง
 เชิงคุณภาพ
   - จดัต้ังศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล
ในชุมชน ที่มีประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม

เชิงปริมาณ
   - มีการจดัต้ังศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล คลอบคลุม
ทั้ง 398 แห่ง
 เชิงคุณภาพ
   - จดัต้ังศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบลในชุมชน ที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

   -    -    -    -    - - สนง.กศน.
จงัหวดัขอนแก่น
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16. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน
โดยมีสถาบนัอุดมศึกษาเปน็พ่ี
เลีย้ง
  16.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ด าเนิน
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง

  1. เพื่อสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พี่
เล้ียง” โดยท างานร่วมกับโรงเรียน 
ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ใน
การน าองค์ความรู้ ความเชีย่วชาญ
 และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในท้องถิน่ ให้เกิดความ
เข้มแข็งและพัฒนาท้องถิน่ได้ตรง
ตามบริบทของชุมชน
  2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐานใน
ภาพรวมของประเทศ

1. จ านวนโรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการฯ 20 
โรงเรียน
 2. จ านวนครูท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
100 คน  (20 โรงเรียนๆ ละ 5 คน)
 3. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ 6,000 คน  (20 
โรงเรียนๆ ละ 300 คน)
 4. จ านวนผลผลิตโครงการฯ (เช่น 
คู่มือ ส่ือนวตักรรมเพื่อการเรียนการ
สอน โครงงานของเด็กนักเรียน เป็น
ต้น) ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิล อยา่ง
น้อย 2 รายการ
 5. โรงเรียนต้นแบบฯอยา่งน้อย 2 
โรงเรียน
 6. กลุ่มนักเรียนตัวอยา่งฯ   อยา่ง
น้อย 2 กลุ่ม
 7. แหล่งชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
อยา่งน้อย 20 แห่ง

เชิงปริมาณ 
  1. จ านวนโรงเรียนที่เข้าโครงการ 
20 โรงเรียน
  2. จ านวนนักเรียนที่เข้าโครงการ
เฉล่ียโรงเรียนละ 300 คน
เชิงคุณภาพ
  1. ความส าเร็จร้อยละ 80 ของ
กระบวนการ
  2. ระดับความพึงพอใจ 3.5%

      1.2000       1.2000       1.2000       1.2000       4.8000 สกอ. มหาวทิยาลัย
ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

1,4 1,3,4

17. โครงการแก้ปญัหาให้กับ
ชุมชนของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  17.1 กิจกรรมหลัก ด าเนินงาน
ตามโครงการแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนของคณะศึกษาศาสตร์ ม.
ขอนแก่น

 1. เพื่อสร้างความตระหนักเร่ือง
การแก้ปัญหาส่วนรวมให้กับ
นักศึกษาวชิาชีพครูทุกสาขาวชิา
  2. เพื่อสร้างแนวทางการเชือ่มต่อ
กับการแก้ปัญหาส่วนรวมในระดับ
ชุมชนและท้องถิน่

  - นักศึกษาวชิาชีพครู        
ทุกสาขาวชิา ใน
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

  - มีจ านวนกิจกรรมที่นักศึกษาเข้า
ร่วมในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน ไม่
น้อยกวา่ 5 กิจกรรม

 -  -  -  -  - สกอ. มหาวทิยาลัย
ขอนแก่น

1,4 1,3,4
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18. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนและประชาชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย
   18.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ด าเนินการตามโครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย

  1. เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
ฟุตบอลให้ได้มาตรฐานสากล
  2. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ฟุตบอลขัน้พื้นฐาน
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 
ประชาชนได้ใช้เกมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล เป็นกิจกรรม
การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรง

เชิงปริมาณ
   - มีนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 
12,14,16,18 และประชาชน
ชายและหญิง รวม 6 รุ่น 
จาก 26 อ าเภอ เข้าร่วมการ
แข่งขัน  156  ทีม
เชิงคุณภาพ
   - เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
 และประชาชน  ทั้ง 26 อ าเภอ 
ได้รับการพัฒนาด้านทักษะกีฬา
 และมีมาตรฐานการเล่นกีฬาที่
ถูกต้อง และสังคมยอมรับ

  - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรมตาม
โครงการ

0.8820      0.8820      0.8820      0.8820      3.5280       กระทรวง
การ

ท่องเที่ยว
และกีฬา

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดั
ขอนแก่น

1,3 1,3,4
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19. โครงการส่งเสริมกีฬา เด็กเล็ก
  กิจกรรมหลัก จดักิจกรรมการ
เล่นกีฬาพื้นฐานส าหรับเด็กเล็ก

  1. เพื่อให้เด็กเล็ก ในท้องถิน่ได้
ออกก าลังกาย  เล่นกีฬาอย่างถูกวธิี
  และมีประสิทธภิาพ  เพิ่มพูน
ทักษะความสามารถทางการกีฬา
ของท้องถิน่อีกทาง
  2. เพื่อให้เด็กเล็ก ในท้องถิน่ได้มี
โอกาสฝึกซ้อม และออกก าลังกาย
อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้มีความรัก
ในการเล่นกีฬาอย่างต่อเนือ่ง 
ยัง่ยืนต่อไป
  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กเล็ก 
ในท้องถิน่ได้จดัต้ังศูนย์ฝึกซ้อมด้าน
การกีฬาให้เผยแพร่ต่อไป
  4. เพื่อเป็นการส ารวจข้อมูลด้าน
บุคลากร  ผู้น าออกก าลังกาย  
ผู้น าการกีฬา  สภาพปัญหา  
สถานกีฬาและความต้องการของ
ประชากรในชุมชน  ท้องถิน่อีก
ทางหนึง่ด้วย

    - เด็กเล็ก ในท้องถิน่ได้ออก
ก าลังกายอย่างถูกวธิ ี มีความ
เข้าใจและรู้ถึงประโยชน์ของ
การออกก าลังกาย พร้อมทั้งมี
จติส านึกที่ดีในการเล่นและออก
ก าลังกายในช่วงเวลาวา่งอย่าง
ถูกวธิี
   - เด็กเล็กได้รับการส่งเสริม
และการพัฒนาด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนไม่น้อยกวา่ 80 
คน

  - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรมตาม
โครงการ

0.0100      0.0100      0.0100      0.0100      0.0400       กระทรวง
การ

ท่องเที่ยว
และกีฬา

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดั
ขอนแก่น

1,3 1,4
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20. โครงการส่งเสริมพลศึกษา 
และกีฬาคนพิการจังหวัด
ขอนแก่น
   20.1 กิจกรรมประชุมบุคลากร
ผู้น ากีฬากลุ่มคนพิการ 
   20.2 กิจกรรมจดัท าส่ือวารสาร
แผ่นพับส่งเสริมความรู้
ด้านสุขภาพและการออกก าลังกาย
   20.3 กิจกรรมจดัการแข่งขัน
กีฬาคนพิการ
  20.4 กิจกรรม สรุปรายงาน
โครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่ม
คนพิการทุกเพศ ทุกวยัให้มี
สุขภาพที่ดี
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กีฬาขัน้พื้นฐานไปสู่การเป็น
ตัวแทนนักกีฬาคนพิการ  
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเล่น
กีฬา และการออกก าลังกายกลุ่ม
คนพิการ

เชิงปริมาณ
      - นักเรียน และเยาวชน
กลุ่มคนพิการมีทักษะการเล่น
กีฬา ออกก าลังกาย จ านวน 
10,000 คน
เชิงคุณภาพ
   - นักเรียน และเยาวชนมี
ทักษะการเล่นกีฬา การออก
ก าลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสม
กับสภาพและวยัของตนเอง
    - นักเรียน และเยาวชนมี
สุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ลด
การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา
ออกก าลังกายได้เป็นอย่างดี 
และปราศจากโรคภัยไข้เจบ็

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 0.1550      0.1550      0.1550      0.1550      0.6200       กระทรวง
การ

ท่องเที่ยว
และกีฬา

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดั
ขอนแก่น

1,3 1,4
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21. โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น
  21.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาจงัหวดัขอนแก่น
  21.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬา
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น
  21.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา

  1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงความสามารถด้านกีฬาที่
ตนเองถนัด
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬาแต่ละชนิด     
  3. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาแต่ละชนิด
 และแต่ละประเภทเป็นตัวแทน
จงัหวดัขอนแก่น
  4. เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้มี
สมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 
  5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนือ่งเป็นระบบ

กิจกรรมที่ 1
 - นกัเรียน นกัศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา รวม 15,000 คน
 - นกัเรียน นกัศึกษาได้รับการพฒันา
ทกัษะกีฬา และเปน็ตัวแทนจังหวดัไป
เข้าร่วมการแข่งขัน คัดเลือกตัวแทน
เขต 4 และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นกัเรียน นกัศึกษาแหง่ประเทศไทย 
กิจกรรมที่ 2-3
  - นกัเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นทัง้ 19 
แหง่  เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่ต่ า
กวา่ 1,000 คน 
  - ครู/บคุลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการตัดสิน มีส่วนร่วม
โครงการแข่งขันกีฬานกัเรียนใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแก่น จ านวนไม่ต่ ากวา่ 
100  คน

กิจกรรมที่ 1
  -  นักเรียนในจงัหวดัขอนแก่น เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 80

กิจกรรมที่ 2 - 3
  - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
  - ครู/บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการตัดสิน มีส่วนร่วม
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่นร้อยละ 80
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 กระทรวง
การ

ท่องเที่ยว
และกีฬา
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สนง.การ
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กีฬาจงัหวดั
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22. โครงการรวมพลคนรัก
แอโรบคิ 12 สิงหา มหาราชินี
    22.1 ด าเนินการตามโครงการ
รวมพลคนรัก
แอโรบิค 12 สิงหา มหาราชินี

  1. เพื่อผลิตบุคลากรด้านการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายแบบแอ
โรบิคด๊านซ์ให้เป็นผู้น าออกก าลัง
กายในชุมชน
  2.  เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรชมรมผู้น าการออก
ก าลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์ และ
ความเป็นเลิศเชิงกีฬา   
  3. เพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายผู้น า
 และสมาชิกชมรมแอโรบิคด๊านซ์ให้
เป็นกลไกต้นแบบพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ สร้างชุมชนแข็งแรงรักษา
ชือ่เสียงเกียรติภูมิ และอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถิน่
ตนเอง
  4. เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ได้ใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย
แบบแอโรบิคด๊านซ์เป็นส่ือในการ
สร้างสุขภาพของตนเองครอบครัว
และชุมชน

เชิงปริมาณ
     -  มีผู้น าและสมาชิกออก
ก าลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3,000
 คน
เชิงคุณภาพ
     - การออกก าลังกายแบบแอ
โรบิคด๊านซ์ สามารถน าความรู้
ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปน าการออกก าลังกายได้
ถูกต้องตามหลักวชิาการ

 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0.0150      0.0150      0.0150      0.0150      0.0600       กระทรวง
การ

ท่องเที่ยว
และกีฬา

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดั
ขอนแก่น

1,3 1,4

17.4514   17.4514   17.4514   17.4514   69.8056   รวมทั้งสิน้  22 โครงการ
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่  2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

1. งบลงทุน 
   1.1 ค่าครุภัณฑ์  
   1.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 12.0000 สป.ศธ ศธจ.ขก 2,3 3,6
     3.8007

1. โครงการสานพลังประชารัฐ 
สร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือการมีงานท าที่ยัง่ยืน
  1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 สานพลัง
ประชารัฐ 
  1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
เครือข่ายประชารัฐพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการมีงานท าที่ยัง่ยืน

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565

สอดคล้อง

มท. สนง.แรงงาน
จ.ขอนแก่น

งบประมาณ 

รวม

     3.8007       3.8007      3.8007     15.2028
1. เพือ่พฒันาผู้บริหารสถานศึกษา ครู
 และบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ี
คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็น
ผู้น าในการบริหารการศึกษา ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
2. เพือ่จดัท าและเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ ของสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภบิาลทีโ่ปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ 
3. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันา
ระบบ ICT   เพือ่การศึกษาและการ
บริหารการจดัส่ือ
4. เพือ่สร้างเครือข่ายชุมชน ใหเ้ข้ามา
มีส่วนพฒันาการจดัการศึกษาใน
โรงเรียน  
5. เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  
6. พฒันานักเรียนใหม้ีคุณลักษณะอนั
พงึประสงค์ตามหลักสูตร  เป็น
ศูนย์กลางในการจดัการศึกษาใหก้บั
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ และอย่างทัว่ถึง
7. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพบริการจดัหา
งาน และผู้ด้อยโอกาส ใหก้บันักเรียน 
นักศึกษากลุ่มคนพเิศษ   

เชิงปริมาณ
  1. โรงเรียนประชารัฐ จ านวน 
87 โรงเรียน มีการพัฒนาตาม
มาตรฐานที่ก าหนด
  2. ผู้วา่งงาน นักเรียน 
นักศึกษา นายจา้ง สถาน
ประกอบการ กลุ่มคนพิเศษ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนประชารัฐมีผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีคุณลักษณะ
และสมรรถนะความเป็นผู้น าใน
การบริหารการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม 
2. โรงเรียนประชารัฐจดัท าและ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
3. โรงเรียนประชารัฐจดัการ
เรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียนประชารัฐ  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
คุณลักษณะและสมรรถนะความ
เป็นผู้น าในการบริหารการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม
2. โรงเรียนประชารัฐมีข้อมูล
สารสนเทศ ของสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
3. โรงเรียนประชารัฐมีการจดัการ
เรียนการสอนตามแนวปฏิบัติของ
โรงเรียนประชารัฐ ตามแนวทาง
โรงเรียนคุณธรรม มีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิภ์าษาอังกฤษและการ
พัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ  มีการจดัการเรียน
การสอนตามแนวโรงเรียนสาธติ
จฬุาลงกรณ์ และมีการจดัการ
เรียนการสอนตามรูปแบบของสะ
เต็มศึกษา (STEM Education)
4. โรงเรียนประชารัฐมีเครือข่าย
ชุมชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
พัฒนาการจดัการศึกษาในโรงเรียน
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

  8. ส่งเสริมใหผู้้หางานระดับล่างและ
ผู้ด้อยโอกาสได้บรรจงุาน ท างานเต็ม
เวลา และได้ศึกษาต่อไปพร้อมกนั (มี
งาน มีเงิน มีวฒิุการศึกษาเพิม่)และ
ได้รับการเล่ือนต าแหน่งในองค์กร    
  9. เพือ่แกป้ัญหาเยาวชนทีส่ าเร็จ
การศึกษาระดับ ม.3 – ม.6 ทีไ่ม่ได้
ศึกษาต่อ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ
 ปวช.-ปวส. ขึ้นไป   
  10.เพือ่ช่วยลดปัญหาการมัว่สุมของ
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ซ่ึงอาจไป
เกีย่วข้องกบัขบวนการยาเสพติด 
  11. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
บริการจดัหางาน ลดปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน บรรจแุรงงานไทย
ท างานทดแทนแรงงานต่างด้าว 
  12. ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนสถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมพฒันาทักษะ
ฝีมือแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน

5. ร้อยละโรงเรียนประชารัฐมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิ่มขึน้  
6. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน
ประชารัฐมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ดี
7. ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม
โครงการในกิจกรรมหลักที่ 2 
ได้รับการบรรจงุานและได้ศึกษา
ต่อในระดับ ปวช. – ปวส. ขึน้ไป

 4. โรงเรียนประชารัฐสร้าง
เครือข่ายชุมชน ให้เข้ามามีส่วน
พัฒนาการจดัการศึกษาใน
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการ
จดัการศึกษาให้กับชุมชนอย่าง
มีคุณภาพ และอย่างทั่วถึง  
5. โรงเรียนประชารัฐสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
6. นักเรียนโรงเรียนประชารัฐมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  
7. ผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 – 
ม.6 และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การบรรจงุานและได้ศึกษาต่อ
ในระดับ ปวช. – ปวส. ขึน้ไป
8. นายจา้ง / สถาน
ประกอบการได้รับบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

 อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 2,3 2,42. โครงการพัฒนาการจัด
หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรระยะสัน้ 
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  2.1 กิจกรรมหลัก ด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาการจดั
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรระยะส้ัน 
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น

1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
 2.  เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
จดัการศึกษาระหวา่งสถานศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น และสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)

เชิงปริมาณ  
  1. โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น มีหลักสูตร
สถานศึกษาเชือ่มโยงการเทียบ
โอนผลการเรียนกับหลักสูตร
วชิาชีพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
ต่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับวฒิุการศึกษา
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
โดยการเทียบโอนผลการเรียน
จากโรงเรียนร่วมกับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ
 ไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
  - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะด้านวชิาชีพสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึน้หรือใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้

  1. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่นทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ มีหลักสูตรสถานศึกษา
เชือ่มโยงการเทียบโอนผลการ
เรียนร่วมกับหลักสูตรวชิาชีพ
  2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ ได้รับวฒิุการศึกษา
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
ควบคู่กับการได้รับวฒิุการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน (จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่
 6)
  3. ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีทักษะด้านวชิาชีพ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้หรือ
ใช้ในการประกอบอาชีพได้
  4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการในระดับดีขึน้ไป

     0.2000      0.2000       0.2000      0.2000       0.8000
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

3. โครงการจัดตัง้ศูนย์อาชีว
บริการเพ่ือประชาชน
  3.1 กิจกรรมหลัก ขอ
งบประมาณสนับสนุนสร้างอาคาร
 ศูนย์อาชีวบริการเพื่อประชาชน 
จ านวน 1 หลัง

  1. เพื่อจดัต้ังเป็นศูนย์บริการด้าน
การช่างให้กับประชาชนในท้องถิน่ 
  2. เพื่อให้เป็นสถานที่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ด้านอาชีวศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
  3. เพื่อให้เป็นสถานที่บ่มเพาะ
ธรุกิจแก่นักเรียนนักศึกษา

เชิงคุณภาพ
  1. นักเรียนนักศึกษาร่วมทั้ง
ประชาชนสามารถเข้ามาขอรับ
บริการด้านการช่างได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพ
และราคาถูก
  2. เพื่อเป็นสถานที่แสดง
ผลงานของนักเรียนนักศึกษา 
เชิงปริมาณ
   - มีอาคารไวใ้ห้บริการด้าน
งานช่างส าหรับประชาชน 
จ านวน 1หลัง

 - มีอาคารไวใ้ห้บริการด้านงาน
ช่างส าหรับประชาชน จ านวน 1 
หลัง

     5.0000      5.0000       5.0000      5.0000     20.0000 สป.ศธ สอศ.จงัหวดั
ขอนแก่น

2,3 2,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

2,3สพป.ขก 1-5,
สพม.25

2,3 สพฐ.4. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
  4.1 กิจกรรมลักที่ 1 พัฒนาการ
เรียนการสอน STEM Education
  4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
  4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนว PISA
  4.4  กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ
  4.5 กิจกรรมหลักที่ 5 แนะแนว
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
  4.6 กิจกรรมหลักที่ 6  ส่งเสริม
การท าวจิยัเพื่อพัฒนาการบริหาร
จดัการ กระบวนการเรียนรู้ และ
น าผลการวจิยัไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาผู้เรียน
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด
วเิคราะห์ แก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์
  3. เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของนักเรียน
  4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการท า
วจิยั และน าผลการวจิยัไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เชิงปริมาณ
      ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. มีความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
      ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถจดัการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิดวเิคราะห์ 
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์

เชิงปริมาณ
     1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึน้
    2.- จ านวนงานวจิยั/
นวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
    - ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
 กระบวนการเรียนรู้ อย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีทักษะอาชีพ มี
ความสามารถในการแข่งขัน

6.0000     6.0000     6.0000      6.0000     24.0000    
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

5. โครงการส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาและครูมีประสบการณ์
ต่อยอดความรู้สูก่ารประกอบ
อาชีพเพ่ิมขีดความสามารถใน
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  5.1 กิจกรรมหลัก ด าเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาและครูมีประสบการณ์
ต่อยอดความรู้สู่การประกอบ
อาชีพเพิ่มขีดความสามารถในด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณา
การแนวคิดที่สร้างสรรค์ ที่เกิดจาก
การเอา "ศิลป"์ และ "ศาสตร์" มา
พัฒนาแบบผสมผสาน
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้เชีย่วชาญ ปราชญ์
ชาวบ้าน และศิลปินในพื้นที่ เพื่อ
การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ เพื่อพัฒนาและต่อยอด
แนวคิดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

  - นักเรียน นักศึกษา และครู 
คณาจารย์ ใน
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

 -  -  -  -  -  -  สกอ. ม.ขอนแก่น 2,3 2,3

6. โครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันใน
สังคมไทยและประชาคมอาเซียน
  6.1 กิจกรรมหลักที่ 1  เตรียม
ความพร้อมให้กับบัณฑิต เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันในสังคมไทย
และประชาคมอาเซียน
  6.2 กิจกรรมหลักที่ 2  ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
บัณฑิต เพิ่มศักยภาพของบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดแรงงาน ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดอรงงานและสังคมไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อสร้างนวตักรรมในการ
เตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ให้มีศักยภาพ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของ
นักศึกกษาให้อยูใ่นระกับที่
ทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศ
สมาชิกอาเซียน

 - คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ในมหาวทิยาลัย
ขอนแก่น

1. ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา มีงานท าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษไม่ต่ า
กวา่ B1

- - - - - สกอ. ม.ขอนแก่น 2,3 2,3
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

7.โครงการแนะแนวสัญจร
  7.1 กิจกรรม ประสานงานกับ
ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา
  7.2 กิจกรรมจดัท าก าหนดการ
ออกแนะแนว
  7.3 กิจกรรม จดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ(์ แผ่นพับ,ใบปลิว)
  7.4 กิจกรรม เตรียมครู / 
นักเรียน ที่จะออกแนะแนว
  7.5 กิจกรรม ออกแนะแนว
การศึกษาให้โรงเรียนมัธยม

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการศึกษาต่อสายอาชีพแก่
นักเรียนมัธยม
  2. เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
บทบาทหน้าที่ของวทิยาลัยฯ
  3. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ

เชิงปริมาณ
  1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
10 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
  1. นักเรียนที่ก าลังจะจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีความเข้าใจใน
หลักสูตรวชิาช มากขึน้

  1. มัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
  2. ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ได้รับการแนะแนว

0.0003     0.0003     0.0003      0.0003     0.0012      สอศ. สอศ.จงัหวดั
ขอนแก่น

2,3 2,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

18.0037   18.0037   18.0037   18.0037   72.0148    

2,3 2,4

รวมทั้งสิน้  8  โครงการ

1. จ านวนผลงานวจิยัใน
ฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI 
เพิ่มขึน้
2. มีการน าผลงานวจิยัไปใช้
ประดยชน์

1. จ านวนผลงานวจิยัที่ได้รับการ
อ้างอิงใน refereed Journal 
หรือมนฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวจิยัประจ า
2. มีโครงการความร่วมมือด้าน
การพัฒนาวชิาชีพครูกับ
มหาวทิยาลัยชัน้น า 400 อันดับ
แรกของโบก ปีละไม่น้อยกวา่ 2 
โครงการ
3. จ านวนผลงานวจิยัที่น าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 20

 -  สกอ. ม.ขอนแก่น8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย การแลกเปลีย่นทาง
วิชาการและสานสัมพันธกั์บ
ต่างประเทศ
  8.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของนักวจิยัและส่งเสริมการ
น าเสนอผลงานวจิยัในการประชุม
เชิงวชิาการ และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวจิยัในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
  8.2 กิจกรรมการแลกเปล้ียนทาง
วชิาการและสานสัมพันธก์ับ
ต่างประเทศ
  8.3 กิจกรรมการบริการวชิาการ
และสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนา
วชิาชีพครู กับมหาวทิยาลัยอืน่ ๆ 
 รวมทั้งการพัฒนาผลงานวจิยัหรือ
งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าและ
จดสอทธบฺัตรหรืออนนุสิทธบิตัร

1. เพือ่พฒันาศักยภาพนกัวจิัยด้านการ
พฒันาการเรียนการสอนและการพฒันา
วชิาชีพครู
2. เพือ่จัดการเรียนรู้ (KM) ด้านการวจิัย
เพือ่ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ
3. เพือ่ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวจิัยใน
การประชุมทางวชิาการและการตีพมิพ์
เผยแพร่ผลงานวจิัยในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
4. เพือ่จัดท าวารสารศึกษาศาสตร์ และ
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบบัวจิัย
บณัฑิตศึกษา
5. เพือ่ประสานความร่วมมือทางวชิาการ
กับมหาวทิยาลัยในต่างประเทศ
6. เพือ่สนบัสนนุการบริการวชิาการโดย
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
7. เพือ่สร้างความเข้มแข็งทางวชิาการสู่
ความเปน็เลิศในระดับนานาชาติ
8. เพือ่สนบัสนนุการบริการวชิาการโดย
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
9. เพือ่สร้างความเข้มแข็งทางวชิาการสู่
ความเปน็เลิศในระดับนานาชาติ
10. เพือ่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าของ
งานวจิัยและจดสิทธบิตัรหรืออนสิุทธบิตัร

 -  -  -  -
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

1. งบลงทุน 
   1.1 ค่าครุภัณฑ์  
   1.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
1. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัด
ขอนแก่น
 1.1 กจิกรรมหลักที ่1 การส ารวจ
และเกบ็รวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง
 1.2 กจิกรรมหลักที ่2 ประชุม
วเิคราะหส์รุปข้อมูลของ
คณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องทุก
หน่วยงานเพือ่ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานทัง้จงัหวดั
 1.3 กจิกรรมหลักที ่3 ประชุมเชิง
ปฎบิัติการการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวคิดมอนเทสซอรี
ส าหรับครูทีไ่ม่จบวชิาเอกปฐมวยั
 1.4 กจิกรรมหลักที ่4 อบรมเชิง
ปฎบิัติการสะเต็มศึกษาส าหรับปฐมวยั

1. เพื่อจดัสรรและเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั ให้
รอบด้าน และครอบคลุม
 2.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเด็ก
ปฐมวยั ที่มีอายุระหวา่ง 3-6 ปี 
ได้รับการพัฒนาทักษะทั้งทางด้าน
ร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม และ
พัฒนาการด้านอืน่ ๆที่เกีย่วข้อง
อย่างรอบด้าน
 3. เพื่อส่งเสริม และพัฒนา
รูปแบบการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ระดับปฐมวยัของครูผู้สอนให้
เหมาะสม  สอดคล้อง ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนและ
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวยัได้อย่าง
มีประสิทธภิาพและเต็มตาม
ศักยภาพ

  1. เพือ่จดัสรรและเพิม่โอกาส
ทางการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั 
ใหร้อบด้าน และครอบคลุม
 2.เพือ่พฒันาและส่งเสริมเด็ก
ปฐมวยั ทีม่ีอายุระหวา่ง 3-6 ปี 
ได้รับการพฒันาทักษะทัง้ทางด้าน
ร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม และ
พฒันาการด้านอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
อย่างรอบด้าน
 3. เพือ่ส่งเสริม และพฒันา
รูปแบบการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ระดับปฐมวยัของครูผู้สอนให้
เหมาะสม  สอดคล้อง ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนและ
สามารถพฒันาเด็กปฐมวยัได้อย่าง
มีประสิทธภิาพและเต็มตาม
ศักยภาพ

1.  ร้อยละเด็กปฐมวยัทีม่ีอายุระหวา่ง 
3-6 ปี ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
ทัว่ถึงครอบคลุม และมีคุณภาพ
  2.  ร้อยละ  80 ครูในสังกดั
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแกน่ 
 มีการพฒันารูปแบบการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวยั
ของครูผู้สอนใหเ้หมาะสม  สอดคล้อง 
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
  3. ร้อยละ 80 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
สนับสนุนการวจิยันวตักรรมการเรียน
การสอนในระดับปฐมวยัตามแนวคิด
ของมอนเทสซอรี

3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 14.0000 สป.ศธ ศธจ.ขก 3 1,3,4

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

  1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 เปิดโลก
วชิาการปฐมวยั
  1.6 กิจกรรมหลักที่ 6 นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาปฐมวยั
  1.7 กิจกรรมหลักที่ 7 PLC และ 
 KM  เพื่อถอดบทเรียนและ
ปรับปรุงประสิทธภิาพการ
ด าเนินงานสู่ความยัง่ยืน
  1.8 กิจกรรมหลักที่ 8 จดัท า
ศูนย์พัฒนาส่ือและ นวตักรรม
ปฐมวยั
 1.9 กิจกรรมหลักที่ 9 สรุปและ
รายงานผลการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม โครงการ

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวจิยั
นวตักรรมการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวยัตามแนวคิดของ มอน
เทสซอรี

4. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนการวจิยั
นวตักรรมการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวยัตามแนวคิดของมอน
เทสซอรี

 4. ร้อยละ 80  สถานศึกษามี
แนวทาง/รูปแบบงานวจิยัด้านการการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวยัตาม
แนวคิดของมอนเทสซอรีทีป่ระสบ
ความส าเร็จสถานศึกษาละ 1 ผลงาน 
 5. ร้อยละ  80  ผู้ปกครอง ครู และ
ผู้เกีย่วข้อง มีความพงึพอใจต่อแนวทาง
 วธิกีาร และกระบวนการจดัการเรียน
การสอนของสถานศึกษาส าหรับ
นักเรียนปฐมวยั อายุ 3-6 ปี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

3 1,3,42. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ สูก่ารปฏิบตัิ
 2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา 
Smart Trainers  ประชุมอบรม
เชิงปฎิบัติการ “แนวทางการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการเรียนรู้
 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับ
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้เกีย่วข้อง
 2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาครู
ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องในการจดั
กระบวนการเรียนการสอน 4 H  
 2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนา
โรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนแม่ข่าย 
ในการจดักิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
 2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 นิเทศ 
ติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตาม
ก าหนดระยะเวลา อย่างน้อย 
โรงเรียนละ 1 คร้ัง ต่อเดือน
 2.5 กิจกรรมหลักที่  5  จดั
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ขัน้ตอนการด าเนินงาน

สพฐ. สพป.ขก 1-5 ,
สพม.25

1. เพื่อขับเคล่ือนนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้สู่โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางการด าเนินงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้
2.  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้
สถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
 ได้ด้วยตนเองมากขึน้
3.  เพื่อพัฒนาทีม Smart 
Trainers  ในการท าหน้าที่นิเทศ
การศึกษาให้มีประสิทธภิาพยิง่ขึน้
4. เพื่อจดัท าเอกสารแนวทางการ
ด าเนินการ”กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”(4H)

เชงิปริมาณ     
1. สถานศึกษาในสังกดั สพป.ขก. 1-5 
และ สพม. 25 เขา้ร่วม
โครงการและด าเนินงานตามกจิกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
2. ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งในโรงเรียนพงึ
พอใจต่อกระบวนการจัดกกิรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”โรงเรียน
3. ทีม Smart Trainers  และทีมนิเทศ
การศึกษาทุกคน ใน สพป.ขก. 1- 5 
และ สพม.25 ได้รับการพฒันา
ศักยภาพและสามารถนิเทศส่งเสริมการ
จัดกจิกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้”  ได้ 
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนสามารถพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”   ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
2. ครูสามารถพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
แนวทาง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
และตามเกณฑ์สมรรถนะครูได้
3.  นักเรียนชัน้ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความสุขในการ
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้
 มีทักษะสมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอนัพงึประสงค์ตาม
หลักสูตรและจุดเน้นปฏรูิปการศึกษา

1. ร้อยละ 90 ของ Smart 
Trainers   มีความรู้ความสารถใน
การนิเทศฯ ในกิจกรรม “ลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้” 
2. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร และ 
ครูมีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินการจดักระบวนการเรียน
การสอน ทักษะ 4 H  ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
3. ร้อยละ 90 ของโรงเรียน
ต้นแบบ/โรงเรียนแม่ข่าย สามารถ
จดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 แบบพี่เล้ียงได้อย่างมีประสิทธิภ์าพ 
4. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียนสูงขึน้ ร้อยละ 5
5. ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วน
เกีย่วข้องที่มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้จดัการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้
6. มีรูปแบบการด าเนินงานที่
เป็นอัตลักษณ์ของเขตพื้นที่ที่มี
ประสิทธภิาพ ในระดับดีมาก

6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 24.0000
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สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

3. โครงการยกระดับคุณภาพ
การอ่านเด็กขอนแก่นสูส่ังคม
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21
  3.1 กิจกรรม ส ารวจ  วเิคราะห์ 
สรุปข้อมูลการอ่านและประชุม
คณะกรรมการที่เกีย่วข้องทุก
หน่วยงานเพื่อขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานทั้งจงัหวดั
  3.2 กิจกรรม พัฒนาวทิยากรครู
แกนน าด้านการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  การเขียน
  3.3 กิจกรรม ค่ายสร้างสรรค์
หรรษาพัฒนาการอ่านสู่ศตวรรษที่
 21 ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
  3.4 กิจกรรม ประกวดผลการ
ปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการวจิยั
พัฒนาการอ่าน  การเขียนของ
ครูผู้สอนในสังกัด

  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการอ่านการเขียนและการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตาม
นโยบายการตรวจราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร
  2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพการอ่านของนักเรียนใน
สังกัดส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ขอนแก่น  สู่บุคคลแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่  21
  3. เพื่อพัฒนานวตักรรมการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูสังกัด
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ขอนแก่น  ในการส่งเสริมคุณภาพ
การอ่านของนักเรียนตามแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่
 21

เชิงปริมาณ  
  1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนใน
สังกดัส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ขอนแกน่ และ อบจ.ขอนแกน่ 
ได้รับการพฒันาด้านคุณภาพการ
อา่นสู่บุคคลแหง่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21
 2. ร้อยละ 80 ครูในสังกดั
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ขอนแกน่ และ อบจ.ขอนแกน่  มี
การพฒันานวตักรรมการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริม
คุณภาพการอา่นของนักเรียน
   3. ร้อยละ 80 หน่วยงานที่
เกีย่วข้องพฒันางานวจิยัในการ
ด าเนินการส่งเสริมการอา่นการ
เขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอา่น
ของนักเรียน

1.  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
2.  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
อ่านไม่คล่องเขียนคล่อง 
 3.  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
อ่านเขียนเพื่อการส่ือสารไม่ได้ 
(ระดับมัธยมต้น ปลายและอาชีวะ)
 4.  ร้อยละของสถานศึกษา
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
ห้องสมุดมีชีวติ
 5. ร้อยละของนักเรียนในสังกัด
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ขอนแก่น และ อบจ.ขอนแก่น  
ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพการ
อ่านสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21
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    3.5 กิจกรรมมหกรรมเวทีวชิาการ
 คนขอนแกน่รักษก์ารอา่น ( 
symposium) 
  3.6 กิจกรรม นิเทศ ก ากบั ติดตาม
 การด าเนินกจิกรรมส่งเสริมการอา่น
ในสถานศึกษา
  3.7 กิจกรรม PLC และ  KM  เพือ่
ถอดบทเรียนและปรับปรุง
ประสิทธภิาพการด าเนินงานสู่ความ
ยั่งยืน
  3.8 กิจกรรม จดัท ามุมหอ้งสมุดใน
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแกน่
  3.9 กิจกรรม สรุปและรายงานผล
การนิเทศ ก ากบั ติดตาม โครงการ
  3.10 กจิกรรม นักเรียนองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่ อา่นออก
เขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

 4. เพือ่พฒันางานวจิยัด้านการอา่น
การเขียนและด้านการส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นของหน่วยงานในสังกดั
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแกน่

เชิงคุณภาพ
 1. ส านกังานศึกษาธกิารจังหวดั
ขอนแก่น   มีข้อมูลสารสนเทศด้าน
การอ่านการเขียนและการส่งเสริม
นสัิยรักการอ่าน เปน็ปจัจุบนั และ
สามารถตรวจสอบได้
 2. นกัเรียนในสังกัดส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวดัขอนแก่น และ 
อบจ.ขอนแก่น  ได้รับการพฒันาด้าน
คุณภาพการอ่านสู่บคุคลแหง่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21
 3. ครูในสังกัดส านกังานศึกษาธกิาร
จังหวดัขอนแก่น และ อบจ.ขอนแก่น
 มีความสามารถในการพฒันา
นวตักรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในการส่งเสริมคุณภาพการอ่านของ
นกัเรียนตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ใน ศตวรรษที ่21
4. หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องพฒันา
งานวจิัยในการด าเนนิการส่งเสริมการ
อ่านการเขียนและส่งเสริมนสัิยรักการ
อ่านของนกัเรียนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 6. ร้อยละของครูในสังกดัส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแกน่ และ 
อบจ.ขอนแกน่  มีการพฒันานวตักรรม
การจดักจิกรรมการเรียนรู้ในการ
ส่งเสริมคุณภาพการอา่นของนักเรียน
ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที ่21
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4. โครงการทบทวนปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดและส่งเสริม  
ความสามารถตามสมรรถนะ
ส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
 21 
  

1. พือ่ประสานส่งเสริมการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา  และจดัท า
กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ใหส้อดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  
2551
2. เพือ่ทบทวนปรับปรุง  และพฒันา
หลักสูตรเพือ่พฒันาทักษะการคิด 
และส่งเสริมความสามารถตาม
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอนั
พงึประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที ่ 
21    
3. เพือ่ปรับกระบวนการทัศน์ในการ
บริหารจดัการหลักสูตรในโรงเรียน 
4. เพือ่ปรับวธิกีารวดัและประเมินผล
การเรียนใหเ้ชื่อมโยงต้ังแต่ระดับ
หอ้งเรียน ระดับชาติ     และระดับ
นานาชาติ
5. เพือ่ใหผู้้มีส่วนเกีย่วข้องพงึพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานโครงการ

เชงิปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดมีแนวปฏบิติัใน
การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาทีม่ีประสิทธภิาพ  
2. โรงเรียนในสังกัดมีข้อสรุปหรือ
แนวปฏบิติัในการปรับปรุงทบทวน
และพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  
เชงิคุณภาพ
1. โรงเรียนมีแนวทางปฏบิติัในการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่
มีประสิทธภิาพ
2. โรงเรียนมีข้อสรุปหรือแนวปฏบิติั
ในการปรับปรุง   ทบทวนและพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา
3. โรงเรียนมีแนวทาง / วธิกีารวดั
และประเมินผลการเรียนใหเ้ชื่อมโยง
ต้ังแต่ระดับหอ้งเรียน   ระดับชาติ   
และระดับนานาชาติ

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกดั มี
แนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพ
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกดัมี
ข้อสรุปหรือแนวปฏิบัติในการปรับปรุง 
 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. ร้อยละ 80 ของครูวชิาการโรงเรียน 
มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาการพัฒนา
หลักสูตร และน าไปประยกุต์ใช้ได้ใน
ระดับดีขึ้นไป
4. ร้อยละ 80 ของครู สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีเป็นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ตามหลักสูตรสถานศึกษาได้
5. ร้อยละ80 ของผู้บริหารโรงเรียน
นิเทศและส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ ท่ียดึผู้เรียนเป็นส าคัญได้

0.6000      0.6000      0.6000      0.6000      2.4000         สพฐ. สพป.ขก 1-5 ,
สพม.25

3 2,4
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5. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพครูและคุณภาพ
การศึกษา 
  5.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพครูและคุณภาพการศึกษา

  1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการจดัท าและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยยึดตัวชีว้ดัตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นฐาน
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แบบร่วมมือรวม
พลัง (Collaborative Learning) 
ตามแนวคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวชิาชีพ (Professional 
Learning Community หรือ 
PLC)”

  1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรมเพือ่
สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จดัท าและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี
การศึกษา
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรมการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยยึดตัวชี้วดัตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นฐานอย่างน้อย 1 
คร้ังต่อปีการศึกษา
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพฒันาผ่าน
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรวมพลัง (Collaborative 
Learning) ตามแนวคิด “ชุมชน
แหง่การเรียนรู้เชิงวชิาชีพ 
(Professional Learning 
Community หรือ PLC)”  อย่าง
น้อย 1 คร้ังต่อปีการศึกษา

  1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการจดัท าและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  
  2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยยึดตัวชี้วดัตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นฐาน
  3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พฒันาผ่านกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative 
Learning) ตามแนวคิด “ชุมชนแหง่
การเรียนรู้เชิงวชิาชีพ (Professional 
Learning Community หรือ PLC)”  
  4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
 มีความพงึพอใจต่อการด าเนิน
โครงการในระดับดีขึ้นไป

1.1000      1.1000      1.1000      1.1000      4.4000         อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 3 2,3,4

6. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  6.1 กิจกรรมหลัก ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21

1. เพือ่พฒันาการจดัการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะภาษา เทคโนโลยีการ
ส่ือสาร และทักษะอาชีพ
2. เพือ่พฒันาศักยภาพผู้สอนให้
สามารถจดัการเรียนรู้ทีส่่งเสริมทักษะ
ภาษา เทคโนโลยีการส่ือสารและ
ทักษะอาชีพ
3. เพือ่พฒันาศึกยภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในศตวรรษที ่21

 - นักศึกษาใน
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

 -  -  -  -  -  -  สกอ. ม.ขอนแก่น 3 2,3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
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สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

7. โครงการ“ส่งเสริมเด็ก
ขอนแก่นสูไ่ทยแลนด์ 4.0”
  7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุม
ผู้บริหารและครูวชิาการจากกลุ่ม
สถานศึกษาและศูนย์ ASEAN 
Learning School
 7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนา
ด้านวชิาการ การบริหารจดัการ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจดัการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และ
เสริมสร้างนักเรียนให้มี
คุณลักษณะผู้น าอาเซียนและมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
  7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนา
ส่ือ/นวตักรรมการเรียนการสอน
เกีย่วกับประชาคมอาเซียน ให้มี
ประสิทธภิาพและมีความ
หลากหลาย
  7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 สร้าง
เครือข่ายห้องเรียนต้นแบบ
อาเซียนและเผยแพร่ผ่าน Web 
Blog

1. เพื่อพัฒนากระบวนการจดัการ
เรียนรู้ และส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการ
พัฒนาการใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

เชิงปริมาณ  
  - นักเรียนชัน้ ป.6 และ ม.3 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เชิงคุณภาพ  
  - นักเรียนชัน้ ป.6 และ ม.3 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 - 5, สพม. 25 
ได้รับความรู้และพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมทักษะความคิด
สร้างสรรค์ และนวตักรรม

เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
ผู้น านักเรียนอาเซียนและมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่มีการบริหารจดัการพัฒนาการใช้
หลักสูตรที่มีประสิทธภิาพ เพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
เชิงคุณภาพ
  1. นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 
21 ด้านการคิด วเิคราะห์ แก้ปัญหา
 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจดัการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน

18.0000 18.0000 18.0000 18.0000 72.0000 สพฐ. สพป.ขก 1-5 ,
สพม.25

2,3 2,3

  7.5 กจิกรรมหลักที ่5 จดัประกวด
นวตักรรมเกีย่วกบัการเรียนการสอน
อาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  7.6 กจิกรรมหลักที ่6 จดัค่าย
นักเรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0
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สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
  8.1 กิจกรรม รวบรวมเอกสาร 
ข้อมูลที่เกีย่วข้อง
  8.2 กิจกรรม แต่งต้ังกรรมการ
นิเทศ ก ากับ ดูแลการด าเนินงาน
  8.3 กิจกรรม ประชุมเตรียมการ
 ออกแบบเคร่ืองมือ
  8.4 กิจกรรม ออกนิเทศ ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของโรงเรียน
และสนามสอบ 
  8.5 กิจกรรม วเิคราะห์แบบ
รายงานการด าเนินงาน 
  8.6 กิจกรรม สรุปผลโครงการฯ 
สะท้อนผลสู่ผู้ที่เกีย่วข้อง

 1) เพือ่ใหก้ารด าเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 3 โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแกน่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
  2) เพือ่ใหก้ารด าเนินการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ชั้นประถมศึกษา
ปีที ่6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธภิาพ  
  3) เพือ่กระตุ้นใหโ้รงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่ 
น าผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน มาใช้ในการ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาได้
อย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ

 1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 77  คน เข้า
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน
  2) ออกปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ
 ดูแล การด าเนินการเตรียม
ความพร้อมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน 
(O-NET) โรงเรียนในสังกัดฯ
 3) โรงเรียนส่งรายงานการ
เตรียมความ การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน 
(O-NET) โรงเรียนในสังกัด

  1) โรงเรียนเป้าหมายได้รับการ
นิเทศ ก ากับ ดูแล ครบทุกแห่ง      
 2) ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย
มีค่าเฉล่ียการประเมินด้านการ
บริหารจดัการทดสอบ อยูใ่นระดับ  
             ปานกลาง และด้านการ
น าผลการทดสอบไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสภาพการ
ด าเนินงานอยูใ่นระดับปฏิบัติ    
 3) ร้อยละ 90 ของครู
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
  4) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ามายมี
ความพึงพอใจในโครงการระดับ
มากขึน้ไป

0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 1.0000 อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 3 2,3
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สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

สป.ศธ

สพฐ.

สป.ศธ

ศธจ.ขก

สพป.ขก 1-5,
สพม.25

สนง.กศน.ขก

2,3 2,3,49. โครงการยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ
  9.1 กิจกรรม บูรณาการองค์กร
แห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อ
การพัฒนาการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ในศตวรรษที่
 21
   9.2 กิจกรรม ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชีพ ส าหรับ
การศึกษานอกระบบ

1.  เพือ่ส่งเสริมและพฒันาทักษะการ
จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ โดย
เน้นการส่ือสารส าหรับครูผู้สอน
  2.  เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาองักฤษของนักเรียน
  3. เพือ่ยกระดับความรู้ความเข้าใจ
กรอบ CEFR ทีใ่ช้เป็นแนวทางสาหรับ
จดัการเรียนการสอนและการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้
  4. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน การใช้
ภาษาองักฤษ ในการประกอบอาชีพ
  5. เพือ่ส่งเสริมใหค้วามรู้
ภาษาองักฤษ ทีจ่ะน าไปพฒันาต่อยอด
ในการประกอบอาชีพ
  6. เพือ่ส่งเสริมผลิตภณัฑ์จากอาชีพ
ใหม้ีความเป็นสากล

เชงิปริมาณ
  1. สถานศึกษาเอกชน และสังกัด 
สพฐ. ทกุแหง่ ได้รับการนเิทศการ
สอนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 
  2. สถานศึกษาในสังกัดทกุแหง่ได้รับ
การก ากับ ติดตามประเมินผลการ
พฒันาทกัษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
  3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน
โรงเรียนสังกัด สช. และ สพฐ. ได้รับ
การพฒันา
   4. ประชาชนทัว่ไปช่วงอายุ 15-59
 ป ีจ านวน 3,980 คน ได้รับการ
พฒันาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร
ด้านอาชีพ
เชงิคุณภาพ
  1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธภิาพ
  2. มีเครือข่ายการนเิทศเพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ภาษาอังกฤษ

เชิงปรมิาณ
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาภาษาองักฤษ ร้อยละ 
80
  2.  ครูผู้สอนภาษาองักฤษผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาองักฤษ (CEFR) ในระดับ B2 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60
  3.  ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานภาษาองักฤษผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3
 เชิงคุณภาพ
  1.  มีกจิกรรมการยกระดับความรู้
ทักษะภาษาองักฤษที่เป็น Best  
Practice  ของจังหวดัขอนแกน่
  2.  ครูผู้สอนภาษาองักฤษเกดิทักษะ
การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
โดยเน้นการส่ือสารและมีความรู้ความ
เข้าใจกรอบCEFR ท่ีใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับจัดการเรียนการสอนและการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ได้
  3. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ 
ค าศัพท์ บทสนทนาภาษาองักฤษ เพื่อ
พัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

1.6781

0.8400

1.1940

1.6781

0.8400

1.1940

1.6781

0.8400

1.1940

1.6781

0.8400

1.1940

6.7124

3.3600

4.7760

122






แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

10. โครงการอ่านคล่อง เขียน
คล่อง และการคิดวิเคราะห์
  10.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
และการคิดวเิคราะห์

 1. เพื่อให้นักเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้ฝึกฝน
ทักษะการใช้ภาษา 
 2. เพื่อให้นักเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 พัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน และการ
คิดวเิคราะห์

เชิงปริมาณ  
  -  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
4 - 6 ของสถานศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่น ร้อยละ 80 ได้
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับองค์ความรู้ ทักษะด้าน
การอ่าน การเขียน และการคิดวิ
เคราะ

เชิงปริมาณ
  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
  1) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการอยูใ่นระดับดี
  2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 3 2,3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

11. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
  11.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ด าเนินการจดัประชุมบุคลากรที่
เกีย่วข้อง
  11.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
ด าเนินการจดัการศึกษาให้กับ
ประชาชนที่ไม่รู้หนังสือ ให้
สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิด
เป็น
  11.3 กิจกรรมหลักที่ 3 สรุปผล
การด าเนินงานโครงการ

1. เพื่อลดจ านวนผู้ไม่รู้หนังสือ/ลืม
หนังสือ ในพื้นที่ที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา ได้รับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
2. เพื่อให้ผู้ไม่รู้หนังสือ/ลืมหนังสือ 
สามารถอ่าน เขียน หนังสือได้

เชิงปริมาณ
   ประชาชนทั่วไป จ านวน 
1,962 คน
เชิงคุณภาพ
   ผู้ไม่รู้หนังสือ สามารถอ่าน
ออก เขียนได้ และคิดเป็น

เชิงปริมาณ
  ผู้ไม่รู้หนังสือร้อยละ 100 
สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิด
เป็น
เชิงคุณภาพ
  ผู้ไม่รู้หนังสือร้อยละ 100 สามารถ
เรียนจบการศึกษาได้

1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 4.3164 สป.ศธ สนง.กศน.ขก 3,4 3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

12. โครงการจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  12.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ด าเนินการจดัประชุมบุคลากรที่
เกีย่วข้อง
  12.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
ด าเนินการเรียนปรับพื้นฐาน การ
สอนเสริมรายวชิาหลัก    การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน า
ประชาธปิไตย ห่างไกล       ยา
เสพติด การอบรมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ขัน้พื้นฐาน/การเทียบ
โอนความรู้โดยการทดสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ และส่งเสริมให้
ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคี บ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์
  12.3 กิจกรรมหลักที่ 3 สรุปผล
การด าเนินงานโครงการ

  - เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธภิาพมากขึน้ โดยพัฒนา
พื้นฐานการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้ มีคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถใช้ชีวติแบบ
พอเพียงอยูใ่นสังคมได้อย่างมี
ความสุข

เชิงปริมาณ
   นักศึกษา กศน. อ าเภอ ทั้ง 
26 แห่ง จ านวน 78,061 คน
เชิงคุณภาพ
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สามารถพัฒนา
พื้นฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ดีขึน้

เชิงปริมาณ
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จบ
หลักสูตร
เชิงคุณภาพ
   ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถ
พัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ดีขึน้

22.3634 22.3634 22.3634 22.3634 89.4536 สป.ศธ สนง.กศน.ขก 3,4 3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

13. โครงการพัฒนาการคิด  ขัน้
สูงทางคณติศาสตร์ของนักเรียน
ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  13.1 กิจกรรมหลัก ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาการ
คิด  ขัน้สูงทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในเขตพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

1. เพื่อยกระดับความสามารถด้านการ
คิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
3. เพื่อพัฒนาความรู้ของครูเกีย่วกบั
เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร เนื้อหาและนักเรียนในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
4. เพื่อพัฒนาวชิาชีพและสร้าง
เครือข่ายส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาวชิาชีพ
ครูด้วยนวตักรรม
6. เพื่อให้นักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และครู
ประจ าการท างานร่วมกนัเพื่อพัฒนา
วชิาชีพของตนเองได้โดยใช้นวตักรรม
การศึกษาชั้นเรียนและวธิกีารแบบเปิด
7. เพื่อเผยแพร่นวตักรรมการพัฒนา
วชิาชีพครูและนวตักรรมการเรียนการ
สอน

  - นักเรียน นักศึกษา และครู 
ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

 -  -  -  -  -  -  สกอ. ม.ขอนแก่น 3 2,3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

14. โครงการเสริมศักยภาพ
นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 สร้างองค์รู้สูส่ังคมเชิงปฏิบตัิการ
  14.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สร้างองค์
รู้สู่สังคมเชิงปฏิบัติการ

  1. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสังคม
สงเคราะห์น าความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะในด้านสังคมสงเคราะห์ 
สามารถน าไปเผยแผ่สู่
สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
  2. เพื่อให้นักศึกษาสังคม
สงเคราะห์มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการท างาน จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน หลักการ และ
วธิกีารในการพัฒนาสังคมสังคมได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  3. เพื่อประยุกต์หลักการ วธิกีาร 
และทักษะทางสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ที่
ถูกต้องชัดเจนและประชาสัมพันธ์
งานสังคมสงเคราะห์สู่สังคม
ภายนอก

  1. นักเรียนระดับมัธยมตอน
ปลายกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน
300 คน 
  2. ประชาชนทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง มมร. วทิยาเขตอีสาน 
 จ านวน 100 คน
  3. นักศึกษาสาขาวชิาสังคม
สงเคราะห์ มมร.วทิยาเขตอีสาน
 จ านวน 40 รูป/คน
  4. นักวชิาการ/เจา้หน้าที่
ช านาญการจากกระทรวง
สวสัดิการสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ จ านวน 3 คน

  1. ผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการวเิคราะห์
สังเคราะห์ปัญหา มีภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการ
บริหารอย่างเป็นระบบมีเหตุมีผล 
และมีประสิทธภิาพ ตลอดจนมี
ทรรศนะที่ดีที่จะสามารถประสาน
ความร่วมมือในการบริหารสถาบัน
มัธยมศึกษา ในระดับดี
   2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจใน
การจดักิจกรรมในระดับดี  ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 85
   3. สามารถบริหารงานตามหลัก
จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธภิาพ

0.1760      0.1760      0.1760      0.1760      0.7040         สนง.
พระพุทธศาส

นา

สนง.
พระพุทธศาสนา
จงัหวดัขอนแก่น

3 3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

15. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เปน็ส าคัญทุกหลักสูตรและ
พัฒนาสังคมสูก่ารเรียนรู้
  15.1 กิจกรรมหลัก ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ระบบการจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร
และพัฒนาสังคมสู่การเรียนรู้

  - เพือ่พฒันาระบบการจดัการเรียน
การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตรและพฒันาสังคมสู่การเรียนรู้

  - นักศึกษาในสังกัด  -  -  -  -  -  -  สกอ. ม.ขอนแก่น 3 3

16. โครงการพัฒนาค่านิยมหลัก 
( Core Values ) ส าหรับ
นักศึกษาครูเพ่ือสร้าง
คุณลักษณะของบณัฑิตให้เปน็ที่
พึงประสงค์ของสังคม
  16.1 กิจกรรม ด าเนินตาม
โครงการพัฒนาค่านิยมหลัก ( 
Core Values ) ส าหรับนักศึกษา
ครูเพื่อสร้างคุณลักษณะของ
บัณฑิตให้เป็นที่พึงประสงค์ของ
สังคม

1. เพื่อให้นักศึกษาวชิาชีพครู
สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านกิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย
2. เพื่อสร้างความร่วมมืออันดี
ระหวา่งนักศึกษาวชิาชีพครูและ
ประชาชนในชุมชน อันจะน าไปสู่
การพัฒนาการศึกษาของเยาวชน
ในชุมชนให้เกิดผลดียิง่ขึน้

  - นักศึกษาในสังกัด  -  -  -  -  -  -  สกอ. ม.ขอนแก่น 3 3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

 อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 3 3,4  1. นักเรียนที่เข้าแข่งขันในระดับ
ภูมิภาค ได้ชนะการแข่งขันและ
ได้รับรางวลั อย่างน้อย ร้อยละ 10
  2. นักเรียนที่เข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ ได้ชนะการแข่งขันและ
ได้รับรางวลั อย่างน้อย 1 รายการ
 3. ร้อยละ 60 ของกิจกรรมที่ส่ง
เข้าร่วมประกวด  มีระดับคุณภาพ
ต้ังแต่ระดับเหรียญทองแดงขึน้ตาม
เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขัน
  4. ร้อยละ 60 ของกิจกรรมที่ส่ง
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวชิาการ 
รอบคัดเลือกของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
  มีระดับคุณภาพต้ังแต่ระดับ
เหรียญทองแดงขึน้ไปตามเกณฑ์
การตัดสินการประกวดแข่งขัน
  5. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้
เป็นตัวแทนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไปเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศอย่างน้อย  3 รายการ

1.8000      17. โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของครูและนักเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น
  17.1 กิจกรรม ประชุม
ผู้เกีย่วข้องเพื่อวางแผนงานและ
ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
โครงการ 
  17.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงงาน
  17.3 จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ และ
จดัท าเกียรติบัตรส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงาน
  17.4 ประสานงานด้านการ
จดัเตรียมสถานที่เพื่อจดัการ
แข่งขันทักษะทางวชิาการ
  17.5 ด าเนินการแข่งขันทักษะ
ทางวชิาการนักเรียน
  17.6 สรุปผลการแข่งขันและ
รายงานผลการด าเนินงาน

  1. เพือ่ส่งนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ผลงานทางวชิาการและศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนในระดับภมูิภาค           
  2. เพือ่ส่งนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ผลงานทางวชิาการและศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนในระดับชาติ   
  3. เพือ่กระตุ้นใหผู้้บริหารและครูเหน็
ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับนกัเรียนทีม่ีความเปน็เลิศทาง
วชิาการ
  4. เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุใหค้รู และ
บคุลากรทางการศึกษามีโอกาสแสดง
ความสามารถ ด้านวชิาการ  
  5. เพือ่คัดเลือกครู และบคุลากร
ทางการศึกษา เปน็ตัวแทนในการ
ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิน่
 ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
  6. เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุใหน้กัเรียน  
ครูและบคุลากรทางการศึกษามีโอกาส
แสดงความสามารถด้านวชิาการ   7 . 
เพือ่พฒันาศักยภาพด้านวชิาการของ
นกัเรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษา
  8. เพือ่สร้างโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
ส าหรับนกัเรียน ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษากับบคุลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อื่น เปน็พืน้ฐานในการสร้าง
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษา

  1) นักเรียนโรงเรียนสังกัด เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวชิาการ
ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  2) นักเรียนโรงเรียนสังกัด เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวชิาการ
ระดับชาติ
  3) ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมโครงการ
ประกวดส่ือนวตักรรม
  4) ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน เข้า
ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทาง
วชิาการ รอบคัดเลือกของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
 5) ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน  
เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวชิาการงานมหกรรมการ
จดัการศึกษาท้องถิน่ ระดับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

7.2000        1.8000      1.8000      1.8000      
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

18.โครงการพัฒนาระบบงาน
วิชาการสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
  18.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบงานวชิาการ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น

  1. เพื่อทบทวนและซักซ้อมการ
น านโยบายด้านการศึกษา
ระดับชาติสู่สถานศึกษา 
  2. เพื่อระดมความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น
  3. เพื่อพัฒนาระบบวชิาการ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น

เชิงปริมาณ  
   1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
เชิงคุณภาพ
   1) เกิดการขับเคล่ือนงาน
วชิาการในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ที่รองรับความ
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบายอย่าง
ต่อเนือ่งและทันเหตุการณ์

  1. จดัให้มีโครงการเพื่อขับเคล่ือน
งานวชิาการในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
 อย่างน้อย 3 โครงการต่อปี
การศึกษา 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 5.2000 อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 3 3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

กระทรวง
สาธารณสุข

วทิยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี  
ขอนแก่น

3 3,419.โครงการการพัฒนานักศึกษา
สูก่ารเปน็บณัฑิตที่มีคุณภาพ มี
สมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน
  19.1 กจิกรรมขั้นเตรียมการ 
  - จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
  - จัดท าระบบกลไกในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
  - จัดท าแนวทางการพัฒนา
นักศึกษา  
  19.2 กจิกรรม ขั้นปฏิบัติการ 
 - ระยะที่ 1  BCNKK 1 : เตรียม
ความพร้อมของทีมผู้สอนมุ่งสู่การ
เปล่ียนแปลง (Ready to change)
  - ระยะที่ 2  BCNKK 2 : Share 
to Learn
  - ระยะที่ 3 BCNKK 3 :  Ready 
to learn เตรียมความพร้อมในการ
เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง
  19.3 กจิกรรม ขั้นประเมินผล
และตรวจสอบผลการด าเนินงาน
 19.4 กจิกรรม ขั้นทบทวนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม

1.  เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพมีสมรรถนะโดด
เด่นด้านการพยาบาลชุมชน
2.  เพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนรู้ในศตวรรษที่
 21 ในและนอกหลักสูตร

ระยะที่ 1  อาจารย์ประจ า
ภาควชิาวชิาและ อาจารย์พิเศษ
สอนภาคปฏิบัติจ านวน 25 คน  
              
ระยะที่ 2  อาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมในระยะที่  2  จ านวน 25
 คน  และนักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิต    ชัน้ปีที่  1-3  
จ านวน 345 คน 
ระยะที่ 3 นักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ชัน้ปีที่ 1 - 4  เพื่อ
เรียนในปีการศึกษา  2560  
จ านวน  424   คน

1. ร้อยละ 80  ของนักศึกษาที่
ได้รับการประเมินสมรรถนะด้าน
การพยาบาลชุมชนอยูใ่นระดับดีขึน้
ไป
2.  ร้อยละ 80  ของนักศึกษาที่มี
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจาก
ผู้ใช้บัณฑิตระดับดีขึน้ไป
3.  ร้อยละ 80  ความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอยู่
ในระดับดีขึน้ไป

0.3470 0.3470 0.3470 0.3470 1.3880
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

20. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน
  20.1 กิจกรรม ด าเนินการจดั
ประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง
  20.2 กิจกรรม ด าเนินการจดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน 
และตนเอง พร้อมการจดัอบรม 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
  6.3 กิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ

1. เพื่อจดัการศึกษาแบบบูรณา
การความรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อชุมชน
มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพื่อให้ประชาชนอยูร่่วมกัน
อย่างมีความสุขตามวถิีทางการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
ตลอดจนอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ดีมี
การพัฒนาที่ยัง่ยืน

เชิงปริมาณ
   นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
ช่วงอายุ 15-59 ปี จ านวน 
8,756 คน
เชิงคุณภาพ
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
สังคมและชุมชน สามารถส าเร็จ
ตามหลักสูตร สามารถอยู่
ร่วมกันได้ในชุมชนอย่างมี
ความสุขและพึ่งพาตนเองได้

เชิงปริมาณ
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จบ
หลักสูตร
เชิงคุณภาพ
   ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสังคมและชุมชน สามารถ
ส าเร็จตามหลักสูตร สามารถอยู่
ร่วมกันได้ในชุมชนอย่างมีความสุข
และพึ่งพาตนเองได้

3.5024 3.5024 3.5024 3.5024 14.0096 สป.ศธ สนง.กศน.ขก 3 3,4

21.โครงการนักเรียนคนเก่งของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
  21.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการนักเรียนคนเก่งของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่

  1. เพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุและเปดิโอกาส
ใหน้กัเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ มีความ
ต่ืนตัวในการค้นควา้หาความรู้ทางด้าน
วชิาการด้วยการทดสอบความสามารถ
ของตนเองและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
  2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนทีม่ีความสามารถ
ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ เพือ่สร้าง
ชื่อเสียงใหแ้ก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล
  3. เพือ่เปน็การประชาสัมพนัธก์ารจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ใหเ้ปน็
ทีรู้่จักและยอมรับ
ของสาธารณชน
  4. เพือ่คัดเลือกนกัเรียนเปน็ตัวแทน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น เข้า
ร่วมการแข่งขัน
ระดับประเทศ

เชิงปริมาณ
  1) นักเรียนโรงเรียนในสังกดั ชั้น
 ป.5 ม.2 และ ม.5 เข้าร่วม
โครงการ ฯ 
  2) องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแกน่ ได้ตัวแทนนักเรียนชั้นชั้น
 ป.5 ม.2 และ ม.5 เข้าร่วม
โครงการแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียน
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ครบทัง้ 5 
วชิา 
เชิงคุณภาพ
   นักเรียนโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแกน่ มีคุณภาพและทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร

  1. ร้อยละ 90 ของจ านวน
โรงเรียนในสังกัดฯ ส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันตามเกณฑ์ที่ได้รับการจดัสรร 
  2. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ได้ตัวแทนนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการแข่งขันคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิน่ ระดับประเทศ 
ครบทุกวชิา
  3. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจในโครงการระดับ
มากขึน้ไป 

0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.6000 อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 3 3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

22. โครงการจัดหาหนังสือ
แบบเรียน
  22.1 กิจกรรม ด าเนินการจดั
ประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง
  22.2 กิจกรรม จดัซ้ือหนังสือ
แบบเรียนให้กับนักศึกษา 
  22.3 กิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ

  1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ย เรียนฟรี 15 ปี
  2. เพื่อให้นักศึกษามีหนังสือเรียน
อย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับ
สภาพการจดัการศึกษา

เชิงปริมาณ
   จ านวนนักศึกษาทุกระดับ 
จ านวน 78,061 คน
เชิงคุณภาพ
   นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ได้มีหนังสือเรียน

เชิงปริมาณ
   จดัซ้ือหนังสือเรียนให้กับ
นักศึกษา จ านวน 2 คร้ัง
เชิงคุณภาพ
   นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนได้มี
หนังสือเรียนครบทุกคน

14.0981    14.0981    14.0981    14.0981    56.3924       สป.ศธ สนง.กศน.ขก 3,4 3,4

23. โครงการมหกรรมหนังสือ
ภาคอีสาน ครั้งที่ 5
  23.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการมหกรรมหนังสือภาค
อีสาน คร้ังที่ 5

  1. เพื่อการส่งเสริมการอ่านให้กับ
เยาวชนและประชาชน   
  2. เพื่อจดัแหล่งเรียนรู้ด้านการ
อ่านให้กับเยาวชนและประชาชน

เชิงปริมาณ
  1. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น จดัโครงการมหกรรม
หนังสือคร้ังที่ 5 เพื่อส่งเสริม
การอ่านและจดัแหล่งเรียนรู้
ให้กับเยาวชนและประชาชน ใน
ฐานะศูนย์กลางการศึกษาหลัก
ของ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เป็นรากฐานของการพัฒนา
ความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นหนึง่
ในประเทศประชาคมอาเซียน
เชิงคุณภาพ
  1. เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่งเสริมการอ่านและ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการอ่าน

  1. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น จดัโครงการมหกรรม
หนังสือคร้ังที่ 5 เพื่อส่งเสริมการ
อ่านและจดัแหล่งเรียนรู้ให้กับ
เยาวชนและประชาชน
  2. ร้อยละ 80 ของผู้เกีย่วข้องมี
ความพึงพอใจในโครงการระดับ
มากขึน้ไป

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.2000 อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 3 3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

อบจ.ขอนแก่น 3 3,4,5  1. เพือ่ใหค้รูทีป่รึกษาชั้น ครูแนะ
แนว หรือครูผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สามารถน าความรู้
ทีไ่ด้รับไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ใน
การจดักระบวนการเรียนรู้เร่ือง
เพศศึกษาอย่างรอบด้านใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธภิาพ
  2. เพือ่ใหค้รูทีป่รึกษาชั้น ครูแนะ
แนว หรือครูผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สามารถถ่ายทอด
ความรู้ในเชิงสร้างเสริมภมูิคุ้มกนั การ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหา ตลอดจน
สามารถใหค้ าแนะน าและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียงและ
นักเรียนทีป่ระสบปัญหาได้ได้อย่างถูก
วธิี
  3. เพือ่ใหค้รูทีป่รึกษาชั้น ครูแนะ
แนว หรือครูผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสามารถสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวงัปัญหา ระหวา่งบ้าน
 สถานศึกษา ชุมชน และกลุ่มเพือ่น
วยัรุ่น

เชิงปริมาณ 
  - ครูที่ปรึกษาชัน้ ครูแนะแนว
 หรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน    เชิง
คุณภาพ 
   - ครูที่ปรึกษาชัน้ ครูแนะ
แนวหรือครูผู้รับผิดชอบงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการ
จดักระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา
เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้แก่นักเรียน ตลอดจนสามารถ
ให้ค าแนะน าและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือนักเรียน
ที่ประสบปัญหา    ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

  1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
        
  2. สถานศึกษาสามารถด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

0.200024. โครงการฝึกอบรมการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการ
ตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควรใน
สถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  24.1 กิจกรรม ด าเนินการตามค
รงการฝึกอบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวยั
อันควรในสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น

อบจ.
ขอนแก่น

0.2000 0.2000 0.2000 0.8000
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

25. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์สูค่วามเปน็ครูมืออาชีพ
  25.1 กิจกรรม ขัน้เตรียมการ
1. จัดต้ังคณะกรรมการด าเนนิการฯ
2. วางแผนขัน้ตอนการพฒันาเคร่ืองมือ
สมรรถนะด้านครูมืออาชีพฯ
  25.2 กิจกรรม ขัน้ปฏบิติัการ
1. ประชุมเชิงปฏบิติัการในการพฒันา
จัดท าสมรรถนะด้านความเปน็ครูมือ
อาชีพฯ
 2. วางแผนใหอ้าจารย์มีความเชี่ยวชาญ
ด้านใหก้ารบริการพยาบาล  (Faculty  
Practice )
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญวพิากษ์เคร่ืองมือและ
แนวทางในการพฒันาสมรรถนะ
4. ประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านครูมือ
อาชีพ
5. จัดท าแนวทางในการพฒันา
สมรรถนะอาจารย์ด้านครูมืออาชีพ
  25.3 กิจกรรม ขัน้ประเมินผล
1. สรุปผลการด าเนนิและประเมินผล
โครงการ
2. จัดท ารายงานและเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
  25.4 กิจกรรม ขัน้น าไปใช้ โดยน า
ข้อเสนอแนะมาพฒันาปรับปรุงในปต่ีอไป

3,4 กระทรวง
สาธารณสุข

วทิยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี  
ขอนแก่น

3  -  เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่
ความเป็นครูมืออาชีพ

  - อาจารย์วทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี  ขอนแก่น  
จ านวน 42 คน

เชิงปริมาณ
  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ครูมืออาชีพ   
เชิงคุณภาพ
  มีผลการด าเนินงาน 2 ข้อ คือ 
1) มีแผนด าเนินการ และ
2) มีคู่มือประเมินสมรรถนะของการ
เป็นครูมืออาชีพ

0.0700      0.0700      0.0700      0.0700      0.2800        
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

26. โครงการ พัฒนาครูและ
บคุลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
  26.1 กิจกรรม  พฒันาคุณภาพการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
(ภมูิศาสตร์)
  26.2 กิจกรรม การพฒันา
ศักยภาพครูผู้สอนปฐมวยัในศตวรรษ
ที ่21
  26.3 กิจกรรม ผลิตส่ือการสอน
ภาษาไทยส่งเสริมการอา่น
  26.4 กิจกรรม การจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ Active Learning
  26.5 กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม
ในสถานศึกษา
  26.6 กิจกรรม การจดัระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการวดัและประเมินผล
 26.7 กิจกรรม เครือข่ายชุมชนแหง่
การเรียนรู้ PLC

  1. เพื่อสร้างแรงจงูใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถ มีความก้าวหน้า
ในวชิาชีพ และมีขวญัก าลังใจใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธภิาพเกิดประสิทธผิลต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เชิงปริมาณ
  - อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
โรงเรียนในสังกัด สพป.ขก 1-5 
และ สพม.25  ในรูปแบบที่
หลากหลายและ
สอดคล้องกับนโยบาย
เชิงคุณภาพ
  - ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถจดัการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ
    - ร้อยละของครูและบุคลาการ
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
เชิงคุณภาพ
    - ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจและมีความก้าวหน้าในวชิาชีพ
    - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้

6.0000      6.0000      6.0000      6.0000      24.0000       สพฐ. สพป.ขก 1-5 ,
สพม.25

3 3

27. โครงการการพัฒนาครูและ
บคุลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
 TEPE Online
  27. กิจกรรม  แต่งต้ังคณะท างาน
ด าเนินการ
  27.2 กิจกรรม ประชุมคณะท างาน
  27.3 กิจกรรม ก าหนดการอบรม 
และด าเนินการอบรมพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
  27.4 กิจกรรม สรุป/รายงานผล
การด าเนินการ

1. เพือ่การพฒันางานในหน้าทีข่องครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. เพือ่การขอมีและต่อใบประกอบ
วชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. เพือ่การขอมีและเล่ือนวทิยฐานะ
ช านาญการพเิศษและบุคลากร
ทางการศึกษา  
4. เพือ่การพฒันากอ่นแต่งต้ังการเข้า
สู่ต าแหน่ง  
5. เพือ่การพฒันากอ่นแต่งต้ังการมี
และเล่ือนวทิยฐานะ

เชิงปริมาณ
    ครูวชิาการโรงเรียน จ านวน 
6 เขตพื้นที่ ๆ ละ 200 คน  
รวมจ านวน  1,200  คน  
เชิงคุณภาพ
   ครูวชิาการโรงเรียน  สามารถ
ขยายผลการพัฒนาสู่ครูทุกคน
ในสถานศึกษา

1. ร้อยละ 80 ของครูวชิาการมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการพฒันาด้วย
ระบบ  TEPE  Online  สามารถน าไป
ถ่ายทอดใหค้รูในสังกดัได้อย่ามี
ประสิทธภิาพ
2. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกดัได้รับ
การพฒันาตนเองตามความต้องการ
3. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีประสิทธภิาพ
ในการปฏบิัติงานในหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธผิล

2.5248      2.5248      2.5248      2.5248      10.0992       สพฐ. สพป.ขก 1-5 ,
สพม.25

3 3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
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สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

28. โครงการจัดท าหลักสูตร
อบรมครูโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน
  28.1  กิจกรรมหลัก ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการจดัท า
หลักสูตรอบรมครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน

1. เพือ่ส่งเสริมพฒันาตนเองตามความ
ต้องการของครูโดยใหค้รูผู้เข้ารับการ
พฒันา มีทกัษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่นน้กระบวนการคิดสู่ผู้เรียนผ่าน
การปฏบิติัจริงโดยเนน้กระบวนการ 
Coach & Mentoring และการ
ช่วยเหลืออย่างเต่อเนือ่งโดยผู้เชี่ยวชาญ
2. เพือ่ใหค้รูผู้เข้ารับการพฒันาเปน็ผู้น า
ทางวชิาการและสามารถเปน็ครูต้นแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่นน้
กระบวนการคิดสู่ผู้เรียนสอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน โรงเรียน และรูปแบบ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที ่21
3. เพือ่พฒันาเครือข่ายความร่วมมือโดย
เนน้การท างานแบบบรูณาการเนน้การมี
ส่วนร่วมจากสถาบนัอุดมศึกษา และมี
การกระจายอ านาจสู่ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา ในการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่นน้กระบวนการคิดสู่ผู้เรียน
4. เพือ่ส่งเสริมการพฒันาครูทีส่อดคล้อง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร โดยการ
 "คืนครูสู่หอ้งเรียน" ลดภาระงานและ
กิจกรรมทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนของครู "ลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา" ใหค้รูในทกุโรงเรียนได้รับ
การพฒันาอย่างเทา่เทยีม ทัว่ถึง มีคุณภาพ

  - นักศึกษาในสังกัด  -  -  สกอ. -  -  -  - ม.ขอนแก่น 3 3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
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สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

29.  โครงการการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูเอเชีย ( Exploring 
Teaching Profession of 
ASIA )
  29.1 กิจกรรมหลัก ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการการเรียนรู้
วชิาชีพครูเอเชีย ( Exploring 
Teaching Profession of ASIA )

1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาผู้น านักศึกษา
กลุ่มนักศึกษา หรือนักกจิกรรมต่างใหม้ี
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
พฒันาวชิาชีพครู และศิลปวฒันธรรม
ในกลุ่มประเทศทวปีเอเชีย
2. เพือ่น าประสบการณ์จากการแลก
เปล่ืยนเรียนรู้ มาแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ใหก้บันักศึกษาคณะศึกษา
ศาตร์
3. เพือ่สร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ
สู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

  - นักศึกษาในสังกัด  -  -  -  -  -  -  สกอ. ม.ขอนแก่น 3 3

30. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการการจัดการเรียนการ
สอนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (
 PLC) ส าหรับผู้สอน
  30.1 ด าเนินการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดัการเรียนการ
สอนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( 
PLC) ส าหรับผู้สอน

  1) เพื่ออบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้และการจดั
การศึกษาทางไกลผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์
ผู้สอน ของสถานศึกษาสังกัด สอศ.
 ทั้งของรัฐ และเอกชน
  2) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ที่สามารถจดัการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน ใน
สถานศึกษาและ
ภายใน อศจ.ขอนแก่น

เชิงปริมาณ
 1) ครูผู้สอนระดับ ปวช.  และ
ปวส. จาก 30 สถานศึกษาๆ ละ
 4 คนรวม 120 คน
 2) เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ไม่น้อยกวา่ 30 ชุมชน ใน อศจ.
ขอนแก่น
เชิงคุณภาพ
  1) ครูผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจการจดัต้ังชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา
  2) เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ที่สามารถด าเนินการไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ
  1) ครูผู้สอนผู้เข้าอบรม ร้อยละ 
80 สามารถรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ของตนเอง และระหวา่งสถานศึกษา
ได้
  2) เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไม่
น้อยกวา่ 30 ชุมชน ใน อศจ.
ขอนแก่น
เชิงคุณภาพ
  1) ครูผู้เข้าอบรมสามารถจดัต้ัง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล
  2) เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่
สามารถด าเนินการไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ

0.1012      0.1012      0.1012      0.1012      0.4048         สอศ. สอศ.จงัหวดั
ขอนแกแน

3 3,4
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สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

ม.ขอนแก่น 2,3 2,3 -  -  -  - 31. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความเปน็ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และเสริมสร้าง
ประสบการณว์ิชาชีพของศูนย์
ประสบการณว์ิชาชีพครู
  5.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นครูและเสริมสร้าง
ประสบการณ์วชิาชีพของศูนย์
ประสบการณ์วชิาชีพครู
  5.2 กิจกรรม พัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ 
ในด้านการจดัการเรียนการสอน 
ด้านการวจิยั การใช้ภาษาอังกฤษ
 ความรู้เฉพาะทาง และทักษะ
อืน่ ๆ ที่จ าเป็นอย่างต่อเนือ่ง เพื่อ
รองรับหลักสูตรนานาชาติ และ
ประชาคมอาเซียน
  5.3 กิจกรรม พัฒนางานและ
พัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน

1. เพือ่จดักจิกรรมเตรียมนักศึกษาทัง้
ระดับ ป.ตรีและ ป.โท โครงการ 
สควค. ใหม้ีคุณสมบัติพร้อมส าหรับ
การเป็นครูทัง้กอ่นและออกไปเป็นครู 
และขณะทีเ่ป็นครูปฏบิัติการสอนที่
สถานศึกษา
2. เพือ่พฒันาทักษะความรู้
ความสามารถของคณาจารย์ในด้าน
การจดัการเรียนการสอน ด้านการวจิยั
 การใช้ภาษาองักฤษ ความรู้เฉพาะ
ทาง และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. เพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ร่วมกบั
ผู้ทรงคุณวฒิุในต่างประเทศ
4. เพือ่สร้างความร่วมมือกบัสถานบัน
การศึกษาชั้นน าในต่างประเทศ เพือ่
สนับสนุนการพฒันาคณาจารย์ทัง้ด้าน
การสอนและการวจิยั
5. เพือ่ใหม้ีแผนการบริหารและการ
พฒันาคณาจารย์ทัง้ด้านวชิาการ 
เทคนิคการสอนและการวดัผล  และ
แผนการบริหารและพฒันาบุคลากร
สายสนับสนุนทีม่ีการวเิคราะหข์้อมูล
เชิงประจกัษ์

 - นักศึกษา ครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ใน 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ ด้านการ
จดัการเรียนการสอน ด้านการ
วจิยั การใช้ภาษาอังกฤษ 
ความรู้เฉพาะทาง และทักษะ
อืน่ ๆ ที่จ าเป็น

1. มีเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความ
ร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนไม่
น้อยกวา่ 20 เขต
2. มีโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกแบบอง์
รวม ไม่น้อยกวา่ 30 โรงเรียน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา ปีละ 1,000 คน
4. มีโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
อย่างน้อย 60 โรงเรียน

 -  สกอ.
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

32. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัด
ขอนแก่น
  32.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กในจงัหวดั
ขอนแก่น

  1. เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
พัฒนาเทคนิคและวธิกีารสอนใน
หลากหลายรูปแบบและมี
ประสิทธภิาพมากขึน้
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กได้มีเวที
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่ง
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
  1. ครูสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
จ านวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ
  1. ครูสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ได้ฝึกใช้เทคนิคและวธิกีารสอน 
ในหลากหลายรูปแบบและมี
ประสิทธภิาพมากขึน้ 
  2. ครูสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ได้มีเวทีได้แลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งสถานศึกษา
  3. เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการสอนและ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ แก่
ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก

เชิงปริมาณ
   - จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ตรงตาม
เป้าหมายหรือมากกวา่เป้าหมายที่
โครงการฯ ก าหนดไว้
เชิงคุณภาพ
   - ความรู้ด้านทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการเข้า
อบรม ในโครงการฯ

0.1500      0.1500      0.1500      0.1500      0.6000         สนง.
พระพุทธศาส

นา

สนง.
พระพุทธศาสนา
จงัหวดัขอนแก่น
(ม.มหาวทิยาลัย
มหามกุฏราช

วทิยาลัย วทิยา
เขตอีสาน)

3 3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

33. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
สูค่รูมืออาชีพ “การสอนแบบ
โครงงาน”
  33.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่ครูมือ
อาชีพ “การสอนแบบโครงงาน”

  1. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมได้รับ
การพฒันา สามารถจดัการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
  2. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้
ในการสอนแบบโครงงาน ในรูปของ
การบูรณาการ การเรียนรู้
  3.  เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรม
ประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกบัสภาพผู้เรียน และน าผล
การประเมินมาปรับการเรียนเปล่ียน
การสอนพฒันาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ
  4. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้
 ความสามารถในการท าวจิยั และการ
ท ากจิกรรมทางวชิาการ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
  5.  เพือ่ส่งเสริมใหผู้้เข้ารับการอบรม
พฒันาตนเองอยู่เสมอ พฒันางานส่ือ
นวตักรรม
ได้ตามมาตรฐานวชิาชีพ และเป็น
แบบอย่างทีดี่ในฐานะผู้ประกอบ
วชิาชีพครู

  1. ผู้อ านวยการโรงเรียน  26 
โรง จ านวน 26 รูป
  2. เจา้หน้าที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดั
ขอนแก่น  จ านวน 3 คน
  3. นักวชิาการศาสนศึกษา 
กลุ่มที่ 7 จ านวน 5 คน
  4. รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานวชิาการ 26 โรง  
จ านวน 26 รูป/คน
  5. หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 26 โรง   จ านวน 26 
รูป/คน 
  6. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 26 โรง   จ านวน 166 
รูป/คน
 รวมทั้งสิน้ 252 รูป/คน

  1. ผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในการสอนแบบ
โครงงาน  สู่ผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ในระดับดี
  2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจใน
การจดักิจกรรมในระดับดี     ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 85
  3. สามารถจดัการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

0.81082     สนง.
พระพุทธศาส

นา

0.81082    0.81082    0.81082    สนง.
พระพุทธศาสนา
จงัหวดัขอนแก่น

3 3,43.24328      
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

34. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา
  34.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม 
โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

  1. เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมในผู้ริหารสถานศึกษา
  2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรม
ไปประยุกต์ในการบริหาร 

เชิงปริมาณ 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ใน
จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
  1. ผู้บริหารได้ทักษะ
กระบวนการในการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ด้านภาวะ
ผู้น าควบคู่กับจริยธรรม
  2.  ผู้บริหารมีความรู้ ความ
เข้าใจ เร่ืองที่เป็นภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม
  3. ผู้บริหารได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการความรู้ภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม ซ่ึงสามารถพัฒนา
ตนเองและน าไปใช้ในการ
บริหารได้เป็นอย่างดี

  1. ผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการวเิคราะห์
สังเคราะห์ปัญหา มีภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการ
บริหารอย่างเป็นระบบมีเหตุมีผล 
และมีประสิทธภิาพ ตลอดจนมี
ทรรศนะที่ดีที่จะสามารถประสาน
ความร่วมมือในการบริหารสถาบัน
มัธยมศึกษา ในระดับดี
  2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจใน
การจดักิจกรรมในระดับดี ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 85
  3. สามารถบริหารงานตามหลัก
จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธภิาพ

0.1000      0.1000      0.1000      0.1000      0.4000         สนง.
พระพุทธศาส

นา

สนง.
พระพุทธศาสนา
จงัหวดัขอนแก่น
(ม.มหาวทิยาลัย
มหามกุฏราช

วทิยาลัย วทิยา
เขตอีสาน)

3 3,4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

35. โครงการพัฒนาเครือข่าย
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา
  35.1 กิจกรรม การสร้าง
เครือข่ายด้านการนิเทศฯ
  35.2 กิจกรรม การพัฒนา
เครือข่ายด้านการนิเทศ
   35.3 กิจกรรม การประเมินผล
โครงการ

  1. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการศึกษาของ
ส านักงาน
เขตพื้นที่
  2. เพื่อพัฒนาบุคลาการและผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องทุกภาคส่วนให้มี
ความรู้ความสามารถด้านการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจดัการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด

เชิงปริมาณ
   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามี
เครือข่ายการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจดั
การศึกษาอย่างน้อย เขตพืน้ทีล่ะ  
5 เครือข่าย
เชิงคุณภาพ
   เครือข่ายการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจดั
การศึกษาได้รับการพฒันาใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการนิเทศ
การศึกษาได้

เชิงปริมาณ
    ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามี
เครือข่ายการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจดัการศึกษาอย่าง
น้อยเขตพืน้ทีล่ะ  5 เครือข่าย
เชิงคุณภาพ
   เครือข่ายการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจดั
การศึกษาอย่างน้อย 5 เครือข่าย
ของเขตพืน้ทีไ่ด้รับการพฒันาใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถ
ในการนิเทศการศึกษาได้

2.4000      2.4000      2.4000      2.4000      9.6000         สพฐ. สพป.ขก 1-5 ,
สพม.25

3 2,3

36. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
ขอนแก่น
  36.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจงัหวดัขอนแก่น

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในจงัหวดัขอนแก่น
  2. เพื่อให้นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจงัหวดัขอนแก่น ได้
แสดงออกถึงความสามารถตามถนัด

เชิงปริมาณ
  -  ผู้บริหาร นักวชิาการศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็กเล็ก และนักเรียนใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจงัหวดั
ขอนแกน่ จ านวน 2,000 คน 
เชิงคุณภาพ
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้
 ความเข้าใจ ในการพฒันา
ศักยภาพศูนย์พฒันา  เด็กเล็ก
 2) เด็กนักเรียนทีเ่ข้าโครงการ ได้
พฒันาศักยภาพด้านต่างๆ ตาม
ความถนัด ความสามารถ

เชิงปริมาณ
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
  1) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการอยูใ่นระดับดี
  2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 3 3,4

98.78492     98.78492     98.78492     98.78492     395.13968      รวมทั้งสิน้  36  โครงการ
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลือ่มล้้าทางการศึกษา
 (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาติ 20 ปี ศธ.

1. งบลงทุน 
   1.1 ค่าครุภัณฑ์  
   1.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
1. โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ 
การคัดกรอง เด็กพิการในวัยเรียน
เพ่ือจัดการศึกษาตามศักยภาพของ
ผู้เรียน
  1.1 กจิกรรม จดัอบรมเชิง
ปฏบิัติการ การคัดกรอง

  1. เพือ่ใหบุ้คลากร ของโรงเรียนเรียน
จดัการเรียนรวม มีความรู้ความเข้าใจใน
สิทธแิละระเบียบกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
คนพกิาร
  2. เพือ่ใหบุ้คลากร โรงเรียนเรียนจดัการ
เรียนรวม สามารถคัดกรองบุคคลทีม่ี
ความบกพร่องทางการศึกษา 9 ประเภท 
ตามประกาศคณะกรรมการพจิารณาให้
คนพกิารได้รับสิทธชิ่วยเหลือทางการ
ศึกษา เร่ืองก าหนด หลักเกณฑ์และวธิกีาร
 การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวา่เป็น
คนพกิาร พ.ศ. 2556 

 เชงิปริมาณ
  - จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏบิติัการ 
การคัดกรอง ครูโรงเรียนจัดการ
เรียนรวม สังกัด สพป.ขก 1-5  สพม.
 25  ทัง้ส้ิน 600 คน
เชงิคุณภาพ
   - ครูโรงเรียนจัดการเรียนรวม มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทกัษะใน
การปฏบิติัหนา้ที ่การคัดกรองแก่ผู้
มารับบริการในศูนย์การศึกษาพเิศษ
 ทีเ่ปน็ไปตามประกาศ
คณะกรรมการพจิารณาใหค้นพกิาร
ได้รับสิทธชิ่วยเหลือทางการศึกษา 

  - ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถคัดกรองเด็กพกิารทาง
การศึกษา 9 ประเภทตามประกาศ
คณะกรรมการพจิารณาใหค้นพกิาร
ได้รับสิทธชิ่วยเหลือทางการศึกษา 
เร่ืองก าหนด หลักเกณฑ์และวธิกีาร 
การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวา่
เป็นคนพกิาร พ.ศ. 2556

0.2888       0.2888       0.2888       0.2888       1.1552       สพฐ. ศูนย์การศึกษา
พเิศษ เขต

การศึกษา 9

4 3,5

2. โครงการบริหารจัดการสิง่
อ้านวยความสะดวก สือ่ บริการ 
และการช่วยเหลือทางการศึกษา
ส้าหรับผู้พิการ
 2.1 กิจกรรม ด าเนินการจดัประชุม
บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง
 2.2 กิจกรรม จดัการเรียนการสอน
ตามระดับชั้น และตามความพกิาร 
 2.3 กิจกรรม ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวติของผู้พกิาร
  2.4 กิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ

1. เพือ่จดัการเรียนการสอนขั้นพืน้ฐาน
ส าหรับผู้พกิาร
2. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนส าหรับผู้พกิาร
3. เพือ่ใหผู้้พกิารสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

เชิงปริมาณ  
   ผู้พกิาร จ านวน 235 คน

เชิงคุณภาพ
    ผู้พกิารสามารถผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และช่วยเหลือ
ตนเองเบือ้งต้นเรียนรู้ตาม
การศึกษาขั้นพืน้ฐานได้ตาม
ระดับความบกพร่อง

เชิงปริมาณ
   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ
   ร้อยละ 70 ของผู้พกิารสามารถ
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ช่วยเหลือตนเองเบือ้งต้นเรียนรู้ตาม
การศึกษาขั้นพืน้ฐานได้ตามระดับ
ความบกพร่อง

0.3525       0.3525       0.3525       0.3525       1.4100        สป.ศธ สนง.กศน.
ขอนแกน่

4 4,5

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาติ 20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

3. ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวยั
เรียนทุกคนให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา ลดอัตราการออก
กลางคันเพิ่มการศึกษาต่อสาย
สามัญ/สาอาชีพ/เทียบเท่า
  3.2 กิจกรรมหลักที่ 2  ส่งเสริม
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและงานแนะแนวใน
สถานศึกษา
  3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
  3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนา
ทักษะแกนน าสภานักเรียนเพื่อ
ส่งเสริมประชาธปิไตย
  3.5 กิจกรรมหลักที่ 5
พัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
DLIT DLTV

3.1 เพื่อให้ประชากรวยัเรียนทุกคน
เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3.2  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้ม
ทางสังคมให้กับประชากรวยัเรียนทุกคน
3.3 เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการ
ศึกษาให้กับประชากรวยัเรียน ที่พิการ
 ที่ด้อยโอกาส ที่บกพร่อง ที่มี
ความสามารถพิเศษโดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อให้การ
ช่วยเหลือและจดัการศึกษาที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

  - นักเรียนในสังกัด สพป.ขก 
1-5 และ สพม. 25 ทุก
โรงเรียน ทุกคน

เชิงปริมาณ
  1. ร้อยละ100 ของประชากรวยั
เรียน ได้เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และ
เสมอภาค ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล
  2. ร้อยละ100 ของประชากรวยั
เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติ
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
  3. ร้อยละ100 ของประชากรวยั
เรียนที่พิการ ด้อยโอกาส ได้รับ
การช่วยเหลือและจดัการศึกษาที่
เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
เชิงคุณภาพ
   ประชากรวยัเรียนได้รับโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตามศักยภาพแต่ละบุคคลได้รับ
การช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครอง ทั้ง
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจติ 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

6.0000     6.0000     24.0000   3,46.0000     สพฐ. สพป.1-5
สพม.25

3,46.0000     
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
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2562 2563 2564 2565 ชาติ 20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

4. โครงการจัดตัง้หน่วยบริการ 
ส้าหรับผู้พิการประจ้าอ้าเภอ 
จังหวัดขอนแก่น
  4.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการจดัต้ังหน่วยบริการ 
ส าหรับผู้พิการประจ าอ าเภอ 
จงัหวดัขอนแก่น

  1. เพื่อจดัต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น 
หน่วยบริการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  2. เพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิม พัฒนาสมรรถภาพและฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการ
ในเขตพื้นที่บริการ
  3. เพื่อให้เด็กพิการในวยัเรียนได้รับ
การจดัการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็ม
ศักยภาพ

เชิงปริมาณ
  -   มีการจดัต้ังหน่วยบริการของ
ศูนย์การศึกษาพเิศษ     จ านวน 
10  แหง่  
เชิงคุณภาพ
  - มีการจดัต้ังหน่วยบริการของ
ศูนย์การศึกษาพเิศษ ร้อยละ 80 
  -  มีการใหบ้ริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิม พฒันาสมรรถภาพ
และฟืน้ฟสูมรรถภาพเด็กพกิารใน
เขตพืน้ทีบ่ริการ ร้อยละ 80
  - ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 80  มี
ความพงึพอใจในการด าเนิน
โครงการ

  1. มีการจดัต้ังหน่วยบริการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ     จ านวน 
10  แห่ง  
  2. มีการจดัต้ังหน่วยบริการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  3. มีการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิม พัฒนาสมรรถภาพ
และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการใน
เขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 80
  4. ผู้เกีย่วข้อง มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการร้อยละ 80

0.2000     0.2000     0.2000     0.2000     0.8000     สพฐ. ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ เขต

การศึกษา 9

4 4,5

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
  5.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจดัการศึกษาพิเศษ 
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น

  1. เพื่อรองรับผลการคัดกรองเด็ก
พิเศษของโรงเรียนในสังกัด
  2. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ตระหนักถึงความส าคัญใน
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
  3. เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม

เชิงปริมาณ
  - ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
19 แห่ง จ านวน 75 คน 
เชิงคุณภาพ
  - นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ได้พัฒนาและศึกษา
ตามความต้องการของตนเอง
และมีสรรถภาพในการ
ด ารงชีวติอย่างมีความสุข

  1. อัตราการเข้าถึงบริการเด็กทีม่ี
ความต้องการพเิศษเนือ่งจากสาเหตุทาง
สุขภาพ ของสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น มากกวา่
ร้อยละ 80
  2. ร้อยละ 90 ของครูผ่านการฝึกอบรม
เชิงปฏบิติัการพฒันาการศึกษาพเิศษมี
ความรู้ความเข้าใจสูงขึน้
  3. ร้อยละ 80 ของครูผู้รับผิดชอบให้
ความช่วยเหลือเด็กทีม่ีความต้องการ
พเิศษมีพฤติกรรมมีอาการดีขึน้จากการ
ประเมินด้วยแบบประเมินจุดแข็งและ
จุดอ่อน ฉบบัภาษาไทย (SDQ) 
  4. จ านวนเครือข่ายครูผู้รับผิดชอบ
เด็กพเิศษของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น

0.2500     0.2500     0.2500     0.2500     1.0000      อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 4 4,5
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาติ 20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

6. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างรอบด้าน
  6.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบ
ด้าน

  1. เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วน
ขับเคล่ือนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างรอบด้าน
  2. เพื่อพัฒนาการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ
มีมาตรฐาน และด าเนินการเป็น
เอกภาพอยูใ่นระดับเดียวกัน
  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ที่จะเกิดผลดี
ต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็งรอบด้าน
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็น
ความส าคัญในการระดมสรรพก าลัง
จากทุกภาคส่วน ได้เข้ามา
มีบทบาท ส่งเสริมระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน และการศึกษาของ
โรงเรียน ให้มีคุณภาพมากยิง่ขึน้

  1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 26 
โรง จ านวน 26 รูป/คน
  2. รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 26 โรง    
จ านวน 26 รูป/คน
  3. เจา้หน้าที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดั
ขอนแก่น  จ านวน 3 คน
  4. นักวชิาการศาสนศึกษา 
กลุ่มที่ 7 จ านวน 5 คน
  5. หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป หรือหัวหน้างานกิจการ
นักเรียน  จ านวน 26 รูป/คน
  6. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 26 โรง  ๆ ละ 4 รูป/คน
  จ านวน 104 รูป/คน
  7. ผู้แทนคณะกรรมการ
นักเรียน 26 โรง  ๆ ละ 2 รูป/
คน  จ านวน  52 รูป  
รวมทั้งสิน้ 242 รูป/คน

  1. อบรมสามารถน าความรู้
วธิกีารกระบวนการ ระดมสรรพ
ก าลังจากทุกภาคส่วน
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
เป็นอย่างดี ในระดับดี ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85
  2. สามารถขยายผลอย่างเป็น
ระบบเข้มแข็งไปสู่ครูในโรงเรียน
นักเรียนอย่างรอบด้าน 

0.77542   0.77542   0.77542   0.77542   3.10168    สนง.
พระพุทธศา

สนา

สนง.
พระพุทธศาสนา

จงัหวดั
ขอนแก่น

4 5

7. โครงการจัดการศึกษา
กลุม่เปา้หมายพิเศษ (เด็กออก
กลางคัน)
  7.1 กิจกรรม ด าเนินการจดั
ประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง
  7.2 กิจกรรม ด าเนินการจดัการ
เรียนการสอนขัน้พื้นฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
  7.3 กิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับเด็กที่ออกกลางคัน ให้สามารถ
ประกอบอาชีพมีรายได้เล้ียงตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กออกกลางคัน 
สามารถอยูร่่วมกับผู้อืน่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี

เชิงปริมาณ
   ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ ทั้ง 26 แห่ง
เชิงคุณภาพ
   ผู้เข้าร่วมสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่าง
ยัง่ยืน

เชิงปริมาณ   
   ร้อยละ 80 ของเด็กออก
กลางคัน สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปประกอบอาชีพได้อย่างยัง่ยืน
เชิงคุณภาพ
   ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

 -  -  -  -  -  สป.ศธ สนง.กศน.
ขอนแก่น

4 4,5
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาติ 20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

8. โครงการศูนย์แนะแนวและ
ประสานงานศึกษาพิเศษอ้าเภอ
  8.1 กิจกรรม ด าเนินการจดั
ประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง
  8.2 กิจกรรม รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ ์แนะแนวเกีย่วกับ
โอกาสทางการศึกษา
  8.3 กิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ

1. เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะแนว
เกีย่วกับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
2 .เพื่อเป็นสถานที่ในการจดัการเรียน
การสอน ในบริบทของ กศน. 

เชิงปริมาณ
   ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ ทั้ง 26 แห่ง
เชิงคุณภาพ
   ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจในการศึกษา

เชิงปริมาณ
   ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ
   ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ความเข้าใจใน
การศึกษา

0.0650     0.0650     0.0650     0.0650     0.2600     สป.ศธ สนง.กศน.
ขอนแก่น

4 4,5

9. โครงการจัดเทียบระดับทาง
การศึกษา
  9.1 กิจกรรม จดัท าแผนงาน
โครงการ/แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมิน/ประเมินตามขัน้ตอน
  9.2 กิจกรรม จดัโครงการ
สัมมนาวชิาการผู้ผ่านการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา
  9.3 กิจกรรม นิเทศ ติดตามผล
การด าเนินงาน
  9.4 กิจกรรม จดักิจกรรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์
  9.5 กิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงาน

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และ
คุณธรรม จริยธรรม ได้รับการรับรอง
คุณวฒิุทางการศึกษา 
2. เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
 และสถานะในสังคม หรือการศึกษาต่อ
3. เพื่อสร้างแรงจงูใจให้บุคคลทั่วไปมี
ความกระตือรือร้น

เชิงปริมาณ
   ประชาชนทั่วไปช่วงอายุ 
15-59 ปี จ านวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
   ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถ
ผ่านการประเมินตามโครงการ 
และมีความพึงพอใจ

เชิงปริมาณ
   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ
   ผู้รับบริการร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถผ่าน
การประเมินตามโครงการ และมี
ความพึงพอใจ

 -  -  -  -  - สป.ศธ สนง.กศน.
ขอนแก่น

4 4,5
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาติ 20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

10. โครงการจัดการอบรมอาชีพ
 ส้าหรับ ผู้ต้องการประกอบ
อาชีพ (ผู้ว่างงาน)
  10.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการจดัการอบรมอาชีพ 
ส าหรับ ผู้ต้องการประกอบอาชีพ 
(ผู้วา่งงาน)

  1. เพื่อพัฒนาศูนย์อบรมอาชีพศึกษา
ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
  2. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแต่ยังไม่มีงานท า
  3. เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องการประกอบ
อาชีพ (ผู้วา่งงาน)

เชิงปริมาณ
  - อาชีวศึกษาจงัหวดั
ขอนแก่น  
เชิงคุณภาพ
  - ผู้เข้าร่วมสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ได้อย่างยัง่ยืน

เชิงปริมาณ
  - ร้อยละ 80 ของผู้วา่งงาน 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบ
อาชีพได้อย่างยัง่ยืน
เชิงคุณภาพ
  - ร้อยละ 80 ของผู้วา่งงาน มี
ประสิทธภิาพ

 -  -  -  -  -  สอศ. สอศ.จงัหวดั
ขอนแก่น

4 4,5

11. โครงการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
  11.1 กิจกรรม ด าเนินการจดั
ประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง
  11.2 กิจกรรม ด าเนินการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนนิเทศ
ติดตามผลการวดัผลประเมินผล
และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
  11.3 กิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ

1. เพื่อจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานที่มี
คุณภาพให้กับประชาชนวยัแรงงานที่
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และไม่อยู่
ในระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
2. เพื่อส่งเสริมเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ
ให้สามารถอ่านออกเขียนได้

เชิงปริมาณ
  - ประชาชนช่วงอายุ 15-59 
ปี จ านวน 78,061 คน
  - ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ ทั้ง 26 แห่ง 
เชิงคุณภาพ
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มี
ความรู้และสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวติได้

เชิงปริมาณ
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 75 
จบหลักสูตร
 เชิงคุณภาพ
   ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มี
ความรู้และสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวติได้

95.0802   95.0802   95.0802   95.0802   380.3208    สป.ศธ สนง.กศน.
ขอนแก่น,

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ เขต

การศึกษา 9

3,4 4,5

12. โครงการ Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer
  12.1 กิจกรรม ด าเนินการจดั
ประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง
  12.2 กิจกรรม จดัอบรมให้
ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ 
  12.3 กิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

  1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเกีย่วกับ
การเกษตรยุคใหม่
  2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ทันสมัย 
โดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยพัฒนาการ
เกษตร

เชิงปริมาณ
   ประชาชนทั่วไปช่วงอายุ 
15-59 ปี จ านวน 3,980 คน
เชิงคุณภาพ
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
เรียนรู้กระบวนการพัฒนา
การเกษตรอย่างถูกต้องตาม
หลักการ

เชิงปริมาณ
   ผู้เข้าร่วมไม่ต่ าวา่ร้อยละ 80 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปรับใช้ใน
การท าเกษตรของตนเองอย่าง
เกิดประสิทธผิล
เชิงคุณภาพ
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
เรียนรู้กระบวนการพัฒนา
การเกษตรอย่างถูกต้องตาม
หลักการ

1.1940     1.1940     1.1940     1.1940     4.7760      สป.ศธ สนง.กศน.
ขอนแก่น

3,4 3,4,5
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาติ 20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

13. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
  13.1 กิจกรรม ด าเนินการจดั
ประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง
  13.2 กิจกรรม จดัให้มีการ
อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ พร้อม
การฝึกปฏิบัติจริง
  13.3 กิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้มี
ทักษะในการสร้างอาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้มี
ทักษะในการต่อยอดอาชีพเดิม
3. เพื่อส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้รู้จกั
การใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

เชิงปริมาณ
   ประชาชนทั่วไปช่วงอายุ 
15-59 ปี จ านวน 19,678 คน
เชิงคุณภาพ
   กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90 เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างเข้าใจ
ในเร่ืองของอาชีพ

เชิงปริมาณ
   ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 90 สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปประกอบอาชีพได้จริง
เชิงคุณภาพ
   กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90 เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างเข้าใจใน
เร่ืองของอาชีพ

11.6454   11.6454   11.6454   11.6454   46.5816    สป.ศธ สนง.กศน.
ขอนแก่น

3,4 4,5

14. โครงการจัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนในต้าบล
  14.1 กิจกรรม ด าเนินการจดั
ประชุมบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง
  14.2 กิจกรรม ด าเนินการจดัซ้ือ
หนังสือพมิพ์/ส่ือนิตยสาร/วารสาร 
ส าหรับ กศน. ต าบล และจดั
กจิกรรมส่งเสริมการอา่นในต าบล
  14.3 กิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของ
ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง
2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับ
ประชาชนในชุมชน

เชิงปริมาณ
  ประชาชนทั่วไป จ านวน 
11,940 คน
เชิงคุณภาพ
   ประชาชนทั่วไปมีความพึงใจ
ในการให้บริการ

เชิงปริมาณ
   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
   ประชาชนทั่วไปมีความพึงใจใน
การให้บริการร้อยละ 80 ขึน้ไป

0.5134     0.5134     0.5134     0.5134     2.0537      สป.ศธ สนง.กศน.
ขอนแก่น

4 4

15. โครงการหลักสูตรดูแล
ผู้สูงอายุ
  15.1 กิจกรรม ด าเนินการจดั
ประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง
  15.2 กิจกรรม จดัอบรมดูแล
ผู้สูงอายุตามหลักสูตรกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมการปฏิบัติจริง
กับผู้สูงอายุ
  8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 สรุปผล
การด าเนินงานโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามหลักสูตร
กระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อให้ผู้เรียนที่จบหลักสูตร สร้าง
รายได้จากอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ

เชิงปริมาณ
   ประชาชนทั่วไปช่วงอายุ 
15-50 ปี จ านวน 520 คน
เชิงคุณภาพ
   มีความรู้ และทักษะ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

เชิงปริมาณ
   ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 
ผ่านการอบรม มีความรู้ และ
ทักษะ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง
เชิงคุณภาพ
   ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความ
เข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ

0.7578     0.7578     0.7578     0.7578     3.0312      สป.ศธ สนง.กศน.
ขอนแก่น

4 4
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาติ 20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

16. โครงการสร้างเครือข่าย
ดิจิทัลชุมชนระดับต้าบล
  16.1 กิจกรรม จดัท าโครงการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ
ศูนย์ดิจทิัลชุมชน
   16.2 กิจกรรม ประชุมบุคลากร
ในต าบลร่วมกับภาคีเครือข่าย
   16.3 กิจกรรม จดัต้ังศูนย์
ดิจทิัลชุมชนและสร้างเครือข่าย
เพื่อขยายผล

1. เพื่อจดัต้ังสร้างเครือข่ายดิจทิัล
ชุมชน ประจ าต าบล
2 .เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มี
ความหลากหลายทันสมัย

เชิงปริมาณ
   บุคลากร กศน.  นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ กศน. 
ต าบล จ านวน 11,940 คน
เชิงคุณภาพ
   เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย สามารถ
ให้บริการประชาชนในชุมชน

เชิงปริมาณ
   มีการสร้างเครือข่ายดิจทิัล
ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย ทันสมัย 
สามารถให้บริการประชาชนใน
ชุมชนได้ครบทั้ง 199 แห่ง 
เชิงคุณภาพ
   เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย สามารถ
ให้บริการประชาชนในชุมชน

 -  -  -  -  - สป.ศธ สนง.กศน.
ขอนแก่น

4 4,5

17. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น
  17.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจงัหวดัขอนแก่น

  1. เพื่อให้เด็กปฐมวยัในจงัหวดั
ขอนแก่นได้มีเคร่ืองเล่นส่งเสริม
พัฒนาการอย่างทั่วถึง   
  2. เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ในการพัฒนา
เด็กในท้องถิน่จงัหวดัขอนแก่น  3. 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัในจงัหวดั
ขอนแก่นได้รับการพัฒนาและมีความ
พร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์  สังคม 
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวยัให้เต็ม
ตามศักยภาพ

 - จดัหาครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาพร้อมติดต้ังเคร่ืองเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
และขอใช้พื้นที่ส่วนราชการ ไว้
ให้บริการในที่สาธารณะ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
จงัหวดัขอนแก่นที่มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดและมีความ
เหมาะสมในเขตพื้นที่จงัหวดั
ขอนแก่นจ านวน 44 แห่ง

 - 23.0000    - - - 23.0000   อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 4 4,5
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาติ 20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

18. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง
 E – Classroomส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดขอนแก่น
  18.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ห้อง E – 
Classroomส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดั
ขอนแก่น

  1. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบในการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับปฐมวยัขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในจงัหวดัขอนแก่น
  2. เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ในการพัฒนา
เด็กในท้องถิน่จงัหวดัขอนแก่น  3. 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัในจงัหวดั
ขอนแก่นได้รับการพัฒนาและมีความ
พร้อมทางด้านอารมณ์  สังคม 
สติปัญญา เต็มตามศักยภาพ

  1.  จดัซ้ือครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาพร้อมติดต้ัง ซ่ึงเป็นส่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้
ด้านสติปัญญา ด้านสมอง 
ระดับเด็กปฐมวยั และขอใช้
พื้นที่ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดั
ขอนแก่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดและมีความ
เหมาะสม รวมทั้งส้ิน จ านวน 
21 แห่ง
  2. ชุมชนท้องถิน่ในจงัหวดั
ขอนแก่นมีแหล่งเรียนรู้ กระตุ้น
 ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก
ปฐมวยั เป็นต้นแบบในการจดั
การศึกษาของท้องถิน่อย่างมี
คุณภาพ 
  

 - 9.9620     - - - 9.9620     อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 4 4,5

152






แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาติ 20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

19. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง
E – Classroomเพ่ือพัฒนา
คุณภาพศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
เขตจังหวัดขอนแก่น
  19.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ห้องE – 
Classroomเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
จงัหวดัขอนแก่น

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตจงัหวดั
ขอนแก่น
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีระบบวดัและ
ประเมินผลการเรียนที่ผู้เรียนสามารถ
เข้ามาทดสอบวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ในระบบพร้อมการรายงานผล
ของตนเองได้
  3. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน 
พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนของครู โดยการใช้นวตักรรมทาง
การศึกษา 
  4. เพื่อสร้างบรรยากาศใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

เชิงปริมาณ           
  - ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
เขตจงัหวดัขอนแก่น มีห้อง 
E-Classroom
เชิงคุณภาพ 
  1. ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
เขตจงัหวดัขอนแก่น มีระบบ
การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ 
  2. ผู้เรียนในศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตจงัหวดัขอนแก่น
 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้

  1. ร้อยละ 100 ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
จงัหวดัขอนแก่นได้รับส่ือฯ
  2. ร้อยละผู้เรียนที่มีความพึ่ง
พอใจต่อระบบวดัและประเมินผล
การเรียนที่ผู้เรียนสามารถเข้ามา
ทดสอบวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ในระบบพร้อมการรายงาน
ผลของตนเองได้ มากกวา่ร้อยละ 
80

4.0000     - - - 4.0000     อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 4 4,5

154.4370    117.4750    117.4750    117.4750    506.8620    รวมทั้งสิน้  19 โครงการ
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
 (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

1. งบลงทุน 
   1.1 ค่าครุภัณฑ์  
   1.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
1. โครงการชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ตามแนววิถีไทย ใส่
ใจคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน
ลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
  2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การ
วางแผนงานโครงการ 
 1. ขออนุมัติโครงการ /
งบประมาณสนับสนุน
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
คณะท างาน ประชุมเตรียมงาน
  3. ก าหนดรูปแบบกิจกรรมหลัก
 กิจกรรมพิเศษ 
  4. มอบหมายภารกิจ
  2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
ด าเนินงานตามโครงการ 
ประเมินผล

1. เพือ่เสริมสร้างและปรับเปล่ียนค่านิยมของ
เด็กและเยาวชนในวยัก าลังศึกษาใหม้ีคุณธรรม
 จริยธรรม และมีความจงรักภกัดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ เติบโต และเหน็คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สามารถ
ด ารงชีวติอย่างเป็นสุขตามแนวทางและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงได้
2. เพือ่ใหส้มาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ 
ได้มาร่วมกนัอยู่ค่ายพกัแรม ประกอบกจิกรรม
ร่วมกนั อนัน ามาซ่ึงความรักความสามัคคีใน
หมูค่ณะ เสริมสร้างความมีระเบียบวนิัย มี
คุณธรรมจริยธรรม เกดิการพฒันาและเพิม่
ทักษะชีวติ พฒันาด้านสติปัญญา อารมณ์ 
สังคม มีจติสาธารณะ เหน็ประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคมมากกวา่ส่วนตน เติบโตเป็นพลเมือง
ทีม่ีคุณภาพ และอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสันติ
สุข 

เชิงปริมาณ   
สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ
บุคลากรทางการลูกเสือ จ านวน 2,000 
คน
   1. สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
 ผู้บ าเพญ็ประโยชน์  จ านวน 1,500  คน
   2. ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากบัลูกเสือ 
บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้เกีย่วข้อง    
จ านวน   500  คน
เชิงคุณภาพ
  1. สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ผู้บังคับบัญชา 
บุคลากร และผู้เข้าร่วมงานชุมนุมทุกคน 
เกดิจติส านึก และความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 
และยึดมัน่ในระบบการปกครองระบบ
อบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข

เชิงปริมาณ                   
   - ร้อยละ 100  สมาชิก
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  จ านวน 
1,500  คน
  - ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับ
ลูกเสือ บุคลากรทางการ
ลูกเสือ จ านวน 500  คน

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 2.0000 สป.ศธ สนง.ศธจ.ขก 5 2,3

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

2. สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้
บ าเพญ็ประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้เกีย่วข้องทุกคนมีจติ
สาธารณะ รู้จกัช่วยเหลือตนเองและผู้อืน่
 มีความรัก ความสามัคคีในหมูค่ณะ เกดิ
ระเบียบวนิัย คุณธรรม จริยธรรม 
เพิม่พนูทักษะชีวติใหแ้กต่นเองและผู้อืน่ 
3. ผู้เข้าร่วมการชุมนุม สามารถน ากฎ 
และค าปฏญิาณของลูกเสือมาใช้ในการ
จดักจิกรรม และสามารถ
ประพฤติปฏบิัติตน ได้อย่างสอดคล้อง
กบัแนวทางและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง น าไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้อย่างปกติสุข
4. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากร
ทางการลูกเสือ และผู้เกีย่วข้อง เกดิ
ทักษะในการจดักจิกรรมและการ
จดัการเรียนการสอน ตามแนวทางและ
ทักษะกระบวนการลูกเสือ และน ามา
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกบั
วยัและความต้องการของผู้เรียน

3. เพือ่พฒันาศักยภาพของครู ผู้จดักจิกรรม
การเรียนการสอนกจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ใหไ้ด้
เพิม่ทักษะและกระบวนการทางลูกเสือ 
กอ่ใหเ้กดิองค์ความรู้เกีย่วกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความมัน่คง
ทางทรัพยากร การป้องกนัภยัพบิัติทีเ่กดิจาก
ความไม่สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม รวมทัง้การบริหารจดัการ
ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธภิาพ 
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

3.6000 สพฐ. สพป.ขก. 1-5
 ,สพม. 25

5 2,33.6000 3.6000 3.6000 14.40002. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เปน็
มิตรกับสิง่แวดล้อม 
  2.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจติส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
 และน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในถานศึกษา
  2.2 กิจกรรมย่อยที่ 2พัฒนาการ
เรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษา
  2.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 
พัฒนาการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.4 กิจกรรมย่อยที่ 4 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เชิงปริมาณ
     1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนตระหนักใน
ความส าคัญของการ
ด ารงชีวติที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวติ
     2. ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
จดัการเรียนการสอน
เกีย่วกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

 เชิงคุณภาพ
      นักเรียนมีจติส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เชิงปริมาณ   
  อบรมพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนส่ิงแวดล้อมศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามหบัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จดัการเรียนการสอนกิจกรรมที่
เกีย่วข้องกับการส่งเสริมคุณภาดชีวติ
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อย่างมี
คุณภาพ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
สร้างจติส านักรักษ์ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่
เกีย่วกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ 

รวม

3. โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการมีส่วนรวมของ
ชุมชน
  3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมให้
ความรู้เกีย่วกับประโยชน/์โทษ
จากขยะมูลฝอย แต่ละประเภท
  3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมให้
ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ขยะมูลฝอยในชุมชน
  3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมให้
ความรู้การแยกประเภทขยะมูล
ฝอย ให้ถูกต้องตามหลักวธิกีาร

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เกีย่วกับประเภทต่างๆ ของขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยร่วมกับชุมชน

 เชิงปริมาณ 
   กศน. ต าบลทั้ง 199 แห่ง และ
ประชาชนในช่วงอายุ 15- 59 ปี 
จ านวน 7,960 คน
เชิงคุณภาพ
   มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย

เชิงปริมาณ 
   มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 90 ของจ านวนทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
90 มีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจดัการขยะมูลฝอย

0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 3.1840 สป.ศธ สนง.กศน.
จงัหวดั

ขอนแก่น

5 2,3

4.8960    4.8960    4.8960    4.8960    19.5840  รวมทั้งสิน้  3  โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพ
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

1. งบลงทุน 
   1.1 ค่าครุภัณฑ์  
   1.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

สพป.ขก 1-5,
สพม.25

6 6

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
  1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุม
ชี้แจงสร้างความเข้าใจผู้เกีย่วข้อง
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาและระดับ
สถานศึกษา
  1.2 กิจกรรมหลักที ่2  จดัท า 
School Mapping กลุ่มเป้าหมาย
  1.3 กิจกรรมหลักที ่3 พฒันา
ผู้บริหาร/ครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก
เป้าหมาย
  1.4 กิจกรรมหลักที ่4 เวทีสรุป
บทเรียนจากการด าเนินงาน
  1.5 กิจกรรมหลักที ่5 สนับสนุน
งบประมาณเครือข่ายโรงเรียนขนาด
เล็ก
  1.6 กิจกรรมหลักที ่6 การ
คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ทีม่ีวิธี
ปฏบิตัิเปน็เลิศ
  1.7 กิจกรรมหลักที ่7 การ
ติดตามและประเมินผล
  1.8 กิจกรรมหลักที ่8 สรุป/
รายงานผล

  1. เพื่อลดจ านวนโรงเรียนขนาด
เล็ก (นักเรียนต่ ากวา่ 40 ลงมา) 
ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
  2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กและโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
(แม่เหล็ก) ให้มีความเข้มแข็ง

เชิงปรมิาณ
  1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกดั 
  2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน
ต่ ากวา่  40 คนลงมา  
  3. โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  
เชิงคุณภาพ
  1. โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนดีใกล้บ้านมีระบบการ
บริหารจัดการที่เข้มแข็ง ส่งผลถึง
คุณภาพของผู้เรียนสูงขึ้น 
  2. สพป.ขก 1-5 และ สพม. 25  
มีรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนดี
ใกล้บ้านที่เป็นวธิปีฏิบัติที่เป็นเลิศ
ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา สามารถ
เป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไป

เชิงปริมาณ
  1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
ขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็ง
  2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ลดลง (นร.ต่ ากวา่ 40 คน) 
เชิงคุณภาพ
  - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมพัฒนามีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก

2.9421       2.9421       2.9421       2.9421       11.7684     สพฐ.
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

เชงิปริมาณ
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
  2. ผู้บริหารการศึกษาและบคุลากรใน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 เชงิคุณภาพ
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาเปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ ์ กอร์ปกับได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน
องค์กรทีป่ระสบผลส าเร็จ และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนนิงานจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธภิาพ
ประสิทธผิล ส่งผลใหคุ้ณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนสูงขึน้
  2. ผู้บริหารการศึกษาและบคุลากร
ผู้เกี่ยวข้องในส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธก์อร์ป
กับได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาดูงานองค์กรทีป่ระสบ
ผลส าเร็จ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนนิงานจัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานได้อย่างมีประสิทธภิาพ
ประสิทธผิล ส่งผลใหคุ้ณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
และคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสูงขึน้

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์
  2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 จดุ
ประกาย สร้างความตระหนักจาก
ผู้เชีย่วชาญด้านการบริหารเชิงกล
ยุทธ์
  2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการบริหารจดัการศึกษา
เชิงกลยุทธร์ะดับสถานศึกษา
  2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ประชุม
เชิงปฏิบัติการบริหารจดัการศึกษา
เชิงกลยุทธร์ะดับเขตพื้นที่
การศึกษา
  2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ศึกษาดู
งานต้นแบบการบริหารจดัการ
เชิงกลยุทธ์

  1. เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจหลักการบริหารจดัการ
เชิงกลยุทธ์
 2. เพื่อให้สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาขัน้พื้นฐานและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาได้
 3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดู
งานหน่วยงานที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริการจดัการ
เชิงกลยุทธ์

เชิงปริมาณ
  1. ร้อยละ100 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจการบริหารจดัการเชิงกล
ยุทธ ์
  2. ร้อยละ100 ของ
กลุ่มเป้าหมายสามารถจดัท าแผน
บริหารจดัการเชิงกลยุทธไ์ด้
 -ร้อยละ100 ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาดูงานต้นแบบ
เชิงคุณภาพ
   กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจการบริหารจดัการเชิงกล
ยุทธ ์สามารถขับเคล่ือนนโยบาย
การด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

6.0000       6.0000       6.0000       6.0000       24.0000     สพฐ. สพป.ขก 1-5,
สพม.25

3,6 0
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แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

3. โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
  3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส ารวจ
ผู้รับผิดชอบข้อมูลระดับโรงเรียน 
เพือ่ก าหนด  userระดับโรงเรียน
  3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรม 
  3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 แต่งต้ัง
คณะวทิยาคารพีเ่ล่ียง ประจ าศูนย์
เครือข่าย
  3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ประชุม
เพือ่วางแผน และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
  3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ปฎิบัติ
การจริง ช่วงที่ 1 น าข้อมูลเข้าระบบ
 DMC, M-OBEC และ B-OBEC
  3.6 กิจกรรมหลักที่ 6 สรุป
รายงาน รอบที่ 1  พร้อมเตรียม , 
เตรียมวางแผน น าเข้ารอบที่ 2

   - เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบข้อมูล
ในสถานศึกษามีทักษะในการใช้
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้ง 3 
ระบบ ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC) , การจดัเก็บ
ข้อมูลครุภัณฑ์(M-OBEC) และ
การจดัเก็บข้อมูลส่ิงก่อสร้าง
(B-OBEC)  น าเข้าข้อมูล ผ่าน 
Web Application ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน  ทันเวลา

เชิงปริมาณ
         ครูผู้รับผิดชอบข้อมูลใน
สถานศึกษาทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
         ครูผู้เข้ารับการอบรมฯ  
ผ่านแบบทดสอบก่อนอบรม – 
หลังอบรม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ   
   - ครูผู้รับผิดชอบข้อมูลใน
สถานศึกษาทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน
เชิงคุณภาพ  
    โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
สามารถน าเข้าข้อมูลผ่านระบบได้
ครบถ้วนสมบูรณ์และมี
ประสิทธภิาพ

0.6000       0.6000       0.6000       0.6000       2.4000       สพฐ. สพป.ขก 1-5,
สพม.25

6 5,6

4. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living
 Library) 
   4.1 กิจกรรมหลัก ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ชีวติ (Living Library)

1. เพื่อสร้างและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ แหล่ง
การเรียนรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อตอบสนองการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ และผู้เรียนเป็น
ส าคัญ
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นควา้
ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

  - ผู้ใช้บริการห้องสมุด   - ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึง
พอใจมากกวา่ร้อยละ 85

 -  -  -  -  - สกอ. ม.ขอนแก่น 6 5,6
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 ชาต ิ20 ปี ศธ.

สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

5. โครงการพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Learning) 
บน Mobile Application
  5.1 กิจกรรมหลัก ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Learning) บน
 Mobile Application

1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ส่ือ
การสอนออนไลน์บน
โทรศัพท์เคล่ือนที่ ใน
ระบบปฏิบัติการ Android และ 
ios และเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
จดัการเรียนการสอน
2. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและ
เผยแพร่ส่ือการเรียนการสอน 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
Learning) แบบ Application 
ที่แสดงผลบน Platfrom ที่
หลากหลาย (Android และ ios)

  - นักศึกษา และบุคลากร ใน
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

  - มีแอพพลิเคชัน่บน
โทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการจดัการ
เรียนการสอน

-  -  -  -  - สกอ. ม.ขอนแก่น 6 5,6

6. โครงการส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดย
ใช้โรงเรียนเปน็ฐาน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  6.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น

  1. เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
  2. เพื่อสร้างความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น         
  3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นใน
การพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด

เชิงปริมาณ 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 19 แห่ง    
เชิงคุณภาพ 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และสามารถ
ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ
  -  ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
สถานศึกษา           
เชิงคุณภาพ 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา
สามารถก าหนดแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

0.3000       0.3000       0.3000       0.3000       1.2000        อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 6 6
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สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

7. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดขอนแก่นสู่
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
  7.1 กจิกรรมหลักที ่1 ประสานงาน
เร่งรัด ก ากบั ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารการจดั
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
  7.2 กจิกรรมหลักที ่2 การ
ประเมินผลการปฏบิัติงาน และ
ก าหนดตัวชี้วดัความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามภารกจิของส่วน
ราชการ
 7.3 กจิกรรมหลักที ่3 ขับเคล่ือน
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกดั
  7.4 กจิกรรมหลักที ่4 การวจิยั 
เกีย่วกบัการติดตามตรวจสอบระบบ
บริหารการจดการศึกษาและการ
ขับเคล่ือนระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา

  - เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธกิาร
จงัหวดัขอนแก่นสู่มาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล

1.  สถานศึกษาในสังกดัทุกแหง่ได้รับ
การก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารการจดั
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
  2.  ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัมี
กรอบการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
และก าหนดตัวชี้วดัความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามภารกจิของส่วน
ราชการครบทุกประเด็น
  3.  สถานศึกษาในสังกดัส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแกน่ได้รับ
การขับเคล่ือนด้านระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกแหง่
  4.  ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ขอนแกน่มีผลการวจิยั เกีย่วกบัการ
ติดตามตรวจสอบระบบบริหารการ
จดการศึกษาและการขับเคล่ือน
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 เร่ืองต่อปีงบประมาณ

  1. ร้อยละ100 ของสถานศึกษาใน
สังกดัได้รับการก ากบั ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารการจดัการศึกษา
 2. ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัมี
กรอบการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
และตัวชี้วดัความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามภารกจิของส่วน
ราชการครบทุกประเด็น
 3. สถานศึกษาทุกแหง่ทีเ่ข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี
ได้รับการรับรองคุณภาพร้อยละ 
85-100 และด าเนินการเผยแพร่ผล 
 การส่งเสริม สนับสนุนเพือ่เป็น
แบบอย่างแกส่ถานศึกษาอืน่
  4. ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ขอนแกน่ มีรูปแบบการขับเคล่ือน
ระบบประกนัคุณภาพกรศึกษาทีม่ี
ประสิทธภิาพอย่างน้อย 1 เร่ือง ต่อ
ปีงบประมาณ

1.4500       1.4500       1.4500       1.4500       5.8000       สป.ศธ ศธจ.ขก 6 6
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สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

8. โครงการนิเทศติดตามและ
ตรวจสอบการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
  8.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการนิเทศติดตามและ
ตรวจสอบการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น

  1. เพือ่นิเทศ ติดตามและ
ตรวจสอบกระบวนการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ใน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแกน่ 
  2. เพือ่สนับสนุนส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่มีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ก าหนดไว ้            
   3. เพือ่ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแกน่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

  1. ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ท าหน้าที่
รับผิดชอบและเกีย่วข้องกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา/ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสถานศึกษาใน
สังกัดท าหน้าที่รับผิดชอบและ
เกีย่วข้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้ง  19  แห่ง 
  3. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น มีการนิเทศ ติดตาม
และตรวจสอบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ปีละ 1 คร้ัง 

  1. สถานศึกษาในสังกดั อบจ.
ขอนแกน่ มีระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาทีเ่ข้มแข็ง และ
พร้อมรับการประเมินเพือ่พฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษา จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
  2. อบจ.ขอนแกน่ มีการนิเทศ 
ติดตามและตรวจสอบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในสังกดั
 ปีละ  1คร้ัง ครบทัง้ 19 แหง่
   3.  สถานศึกษาน าผลการประเมิน
และรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเข้าสู่ระบบของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบทัง้ 
19 แหง่
   4. ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพงึพอใจในระดับมากขึ้นไป

0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.6000 อบจ.
ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น 6 6
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สอดคล้องงบประมาณ  

รวม

12.27338      12.27338      12.27338      12.27338      49.09352      

สนง.พระพุทธ
ศาสนาจงัหวดั

ขอนแก่น

6 60.83128     0.83128     0.83128     3.32512     สนง.
พระพุทธศาส

นา

9. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
  9.1 กิจกรรม ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

  1. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมมีการ
จัดท าแผนและด าเนนิการตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  2. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการเพือ่พฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 
  3. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมมีการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
  4. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมน าผล
การประเมินคุณภาพทัง้ภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
 5. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมจัดท า
รายงานประจ าปทีีเ่ปน็รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
  6. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมพฒันา
ระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบส่ี
  7. เพือ่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
พฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างเปน็ระบบ 

  1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 26 โรง
 จ านวน  26 รูป/คน
  2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 26 
โรง จ านวน  26 รูป/คน
  3. เจา้หน้าที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัขอนแก่น 
 จ านวน 3 คน
  4. นักวชิาการศาสนศึกษา กลุ่ม
ที่ 7 จ านวน 5 คน
  5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 26 โรง ๆ ละ 3 รูป/คน 
จ านวน  78 รูป/คน
  6. ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียน 26 โรง ๆ ละ 2 คน 
จ านวน  52 คน
  7. ผู้แทนคณะกรรมการโรงเรียน
 26 โรง ๆ ละ 3 คน  จ านวน  78
 รูป/คน                  
 รวมทั้งสิน้ 268 รูป/คน

  1. กลุ่มเป้าหมายผ่านการอบรม
ร้อยละ 95 
  2. ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 90 
สามารถจดัท าแผน และ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ 

0.83128     

รวมทั้งสิน้  9  โครงการ
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ส่วนที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 

1. การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565 ได้ด าเนินการตามกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ พร้อมได้ก าหนดแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการและคณะท างานจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือระดม
ความคิด ระดมสมองในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการ
ท างานร่วมกันบูรณาการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และรายละเอียดอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565 เพ่ือใช้เป็นข้อตกลง
ท างานร่วมกัน ขจัดความขัดแย้ง โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ที่ได้รับเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเป็นธรรม 
เป้าหมายสุดท้าย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพ ประสิทธิภาพ ของงานตามบทบาทภารกิจของการจัด
การศึกษา 
 

2. การติดตามและประเมินผล 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ก าหนดกลไกการก ากับ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ดังนี้  
 1) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ตามที่ระบุไว้ในโครงการของผู้รับผิดชอบโดยตรง เรียกว่า 
เป็นขั้นตอนของการประเมินตนเอง 
 2) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 3) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 

 หลังจากด าเนินการตามกระบวนการแล้ว ได้น าร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น           
พ.ศ. 2562 - 2565 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานเสนอแนะและให้ความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
เป็นฉบับสมบูรณ์ ก่อนน าเสนอขออนุมัติแผนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565  
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มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่  7/2560  วันที่ 25 เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560  มีมติอนุมัติ 
 1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดขอนแก่น 
 3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
 4. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
  
 
 
    ลงชื่อ                                  กรรมการและเลขานุการ กศจ.ขอนแก่น 
     (นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่า) 
           ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
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ค าสั่ง ประธานคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
ที ่ 5772/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2565 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดขอนแก่น 

-------------------------------------- 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
มาตรา 9  ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 
คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า          
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้มีส านักงาน
ศึกษาธิการภาคท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา   โดยอ านาจหน้าที่ข้อหนึ่ง               
ที่มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11 (2) คือ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา      
และแผนปฏิบัติการประจ าปี จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น        
พ.ศ. 2562 – 2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดขอนแก่น  ดังนี้  
 

1.  นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น                        ประธานอนุกรรมการ  
2.  นายสุวัฒนช์ัย  แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น              รองประธานอนุกรรมการ  
3.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อนุกรรมการ 
4.  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น  อนุกรรมการ 
5.  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น อนุกรรมการ 
6.  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น  อนุกรรมการ 
7.  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น อนุกรรมการ 
8.  วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   อนุกรรมการ 
9.  ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น อนุกรรมการ 
10.  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น อนุกรรมการ 
11.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น อนุกรรมการ 
12.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น อนุกรรมการ 
13.  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อนุกรรมการ 
14.  นางสุมัทนา  แก้วจินดา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 1 อนุกรรมการ 
15.  นางสาวมนัชญา  โรจนไพฑูรย์ทิพย์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 2 อนุกรรมการ 
16.  นางสมนึก  ลิ้มอารีย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 3 อนุกรรมการ 

/17 นายโกสิน… 
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17.  นายโกสิน  สะตะ               ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 4 อนุกรรมการ 
18.  นายจีรมิตร  แสงเดือน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 5 อนุกรรมการ 
19.  นางดณษภร  ผิวขาว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต 25 อนุกรรมการ 
20.  นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอ านวย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  อนุกรรมการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น   
21.  นายพิทักษ์พันธ์  จันทร์เทศ    ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล อนุกรรมการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
22.  นางสาวจารุวรรณ  ชินดร  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา  อนุกรรมการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  
23.  นายพิชิต  บุตรศรีสวย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  อนุกรรมการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
24.  นางสังวาลย์  พลวลิัย          ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
25.  นางนงลักษณ์  พิสุทธิพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ           
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
26.  นางสาวกนกพร  กุลขวัญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
27.  นายพงศกร  ค าแสงมาตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
28.  นางกานต์ชุดา  สมสะอาด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
 

มีหน้าที ่ 1. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์สภาพแวดล้อม และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
โดยร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วยที่จัดการศึกษาในระดับจังหวัด 

 2. ด าเนินการทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด และจัดท าแผนงาน 
โครงการ เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดขอนแก่น 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ เ พ่ือสนับสนุนการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น           
พ.ศ. 2562 – 2565 และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดขอนแก่น ตามท่ีประธานมอบหมาย     

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
   

สั่ง  ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2560 
 
 

 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2565 

คณะผู้จัดท า 
 
 
 

ที่ปรึกษา 
 

นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
นายสุวัฒน์ชัย  แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

 
 

รวบรวมและเรียบเรียง 
 

นางสังวาลย์  พลวิลัย          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวกนกพร  กุลขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายพงศกร  ค าแสงมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 

คณะผู้จัดท าเอกสาร 
 

นางสังวาลย์  พลวิลัย          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางนงลักษณ์  พิสุทธิพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวกนกพร  กุลขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายพงศกร  ค าแสงมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางกานต์ชุดา  สมสะอาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

ออกแบบปก/รูปเล่ม 
 

นางสาวกนกพร  กุลขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายพงศกร  ค าแสงมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 



 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

 เลขที่ 662 หมู่ 14  ต าบลศิลา   

อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000 

จุดเน้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

 “ ปี 2561 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย” 

 


