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คำนำ
ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยได้จั ดตั้ งส านั กงานศึ กษาธิการภาคและส านักงานศึ กษาธิการจังหวัดขึ้น ตามค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภ าคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3
เมษายน 2560 เพื่อดาเนินภารกิจด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาค ซึ่งภารกิจสาคัญประการหนึ่งของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดคือการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัด เพื่อกาหนด
ทิศ ทางการพั ฒ นาการศึ กษาในภาพรวมของจังหวัด ให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและยุทธศาสตร์ในระดับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริบทในเขตพื้นที่จังหวัด ทั้งนี้ การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคจะสาเร็จลุล่วงได้นั้น
จาต้องอาศัยความร่วมมือและเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัด
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาในจังหวัด บรรลุ ตามวัต ถุป ระสงค์ ส านั ก งานศึ ก ษาธิการจั งหวั ด
มหาสารคามจึ งได้จั ดท า “แผนปฏิ บั ติ การ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จั งหวัด มหาสารคาม (ฉบั บ
ปรับปรุงตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)” เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ
จังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดมหาสารคาม ตามที่หน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกาหนดและจัดทาขึ้ น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคาม
และส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
กรกฎาคม 2562
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สำรบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัด
4. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด
5. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการศึกษาของจังหวัด
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4. แผนการปฏิรูปประเทศ
5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
7. นโยบายรัฐบาล
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
12. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
13. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 - 2564
14. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565)
จังหวัดมหาสารคาม
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
4. เป้าประสงค์
5. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย
6. กลยุทธ์
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78
80
81
86
86
86
87
87
88
88

-คส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการ
ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก

106
279

-ง-

สำรบัญตำรำง
หน้า
ส่วนที่
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

การแบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดมหาสารคาม
จานวนครัวเรือนและจานวนประชากรจังหวัดมหาสารคาม
แสดงจานวนการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2561
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม จาแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินภายในจังหวัดมหาสารคาม
จานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/ผู้สอน จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561
สรุปตัวชี้วัดการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2560-2561
ตาราง 1.8 จานวนประชากรอายุ 3-5 ปี และนักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
ตาราง 1.9 เปรียบเทียบสถานภาพสัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
พ.ศ. 2560-2561 กับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
มหาสารคามและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตาราง 1.10 จานวนประชากรอายุ 6-11 ปี และนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2561
ตาราง 1.11 เปรียบเทียบจานวนประชากรอายุ 6-11 ปี และนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560-2561 กับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตาราง 1.12 จานวนประชากรอายุ 12-14 ปี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
ตาราง 1.13 เปรียบเทียบจานวนประชากรอายุ 12-14 ปี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-ม.6) จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560-2561 กับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตาราง 1.14 จานวนประชากรอายุ 15-17 ปี และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(15-17 ปี) พ.ศ.2561
ตาราง 1.15 เปรียบเทียบสถานภาพสัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (15-17 ปี)
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี พ.ศ. 2560-2561 กับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตาราง 1.16 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย รวมชายหญิง จาแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ.2559-2561
ตาราง 1.17 จานวนผู้เรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตาราง 1.18 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2561
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8
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-จตาราง 1.19 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 จังหวัดมหาสารคาม
14
พ.ศ. 2554-2561
ตาราง 1.20 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดมหาสารคาม
14
พ.ศ. 2558-2559
ตาราง 1.21 อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2558
15
ตาราง 1.22 ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เปรียบเทียบ
15
ระดับประเทศและระดับจังหวัด ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
ตาราง 1.23 ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 17
ตาราง 1.24 ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.2 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 18
ตาราง 1.25 ผลการทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้น ม. 3 พ.ศ. 2558-2561 19
ตาราง 1.26 ผลการทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้น ม. 6 พ.ศ. 2558-2561 20
ตาราง 1.27 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับประถมศึกษา
21
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.28 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
21
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.29 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
21
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.30 จานวนสัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
21
ปีการศึกษา 2561
ตาราง 1.31 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559-2560
22
จาแนกตามสาเหตุ
ตาราง 1.32 สัดส่วนผู้เรียนสามัญศึกษา : อาชีวศึกษา พ.ศ. 2558 – 2560 กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น 23
สารคาม และกาฬสินธุ์
ส่วนที่ 2
ตาราง 2.1 แผนการปฏิรูปประเทศ สู่การพัฒนาการศึกษา
47
ตาราง 2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามโดยใช้ตารางเมตริกส์
85
(TOWS Matrix)
ส่วนที่ 3
ตาราง 3.1 ตารางวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
88
และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดมหาสารคาม
ส่วนที่ 4
ตาราง 4.1 สรุปโครงการตามแผนงานพื้นฐาน
106
ตาราง 4.2 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
107
ตาราง 4.3 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
144
ตาราง 4.4 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
181
ตาราง 4.5 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
242
ตาราง 4.6 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
255

-ฉ-

สำรบัญแผนภำพ
หน้า
ส่วนที่ 1
แผนภาพ 1.1
แผนภาพ 1.2
แผนภาพ 1.3
แผนภาพ 1.4

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ระดับจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2561
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ระดับจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2561
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ระดับจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2561
ผลการทดสอบ B-NET ชั้น ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
แผนภาพ 1.5 ผลการทดสอบ B-NET ชั้น ม.6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
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บทสรุปผู้บริหำร
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญในการพัฒ นาคนทุกมิติและทุกช่วงวัย โดยมุ่งหวังให้คนไทย
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒ นาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบ เป็นพลเมืองดี และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคน
มีคุณภาพ ทั้งนี้ เมื่อยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ย่อมมีผลผูกพันหน่วยงานภาครัฐให้ต้องปฏิบัติภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ซึ่งภารกิจด้านการศึกษาถือเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุน
ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด มหาสารคาม ได้ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ
ผ่านกระบวนการจัดทาแผนด้านการศึกษาของจังหวัด โดยคานึงถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายรัฐ บาล
แผนและยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามเป็นสาคัญ
โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)
จังหวัดมหาสารคาม อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษาในการระดมความคิดเพื่อกาหนด
วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย และกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การจัดการศึกษาและการพัฒ นาการศึกษาของจังหวัดมหาสารคามให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
ทุกระดับ
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อนแผนยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาการศึก ษา (พ.ศ. 2562-2565) จั งหวั ด
มหาสารคาม บรรลุผลสาเร็จ สานักงานศึกษาธิการจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
ของจังหวัด ในรอบ 1 ปี งบประมาณ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามได้ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาผ่าน
การจัดทาโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมาย
เพื่อมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรในวัยเรียนภายในจังหวัดได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และเป็นธรรม พร้อมส่งเสริมคนทุกช่วงวัยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการ
สนับสนุน จานวน 43 โครงการ งบประมาณจานวน 61,275,902 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี เป้ าหมายเพื่ อ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ภู มิ คุ้ ม กั น
ต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสุขภาวะที่ดี มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ
มี ค วามสุ ข ซึ่ งประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 มี โครงการสนั บ สนุ น จ านวน 50 โครงการ งบประมาณจ านวน
10,225,481 บาท

-ซประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มีทักษะอาชีพตามความเหมาะสม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถแข่งขันในเวที
โลกได้ มีการศึกษาวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียนได้เรียนรู้ การสร้าง
เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มผ่ า นกระบวนการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 3
มีโครงการสนับสนุน จานวน 81 โครงการ งบประมาณจานวน 44,386,888 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะการสอนที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการสนับสนุน จานวน 26 โครงการ งบประมาณ
จานวน 5,697,005 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดให้มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบ าล มีความทันสมัย ให้บ ริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สร้างจิตสานึก
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงการสนับสนุน
จานวน 35 โครงการ งบประมาณจานวน 3,016,480 บาท
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคาม จะบังเกิดผลอย่าง
เป็ น รู ป ธรรมสู ง สุ ด ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด มีการถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานและสถานศึกษา การสร้างความ
ตระหนัก การรับรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัดมหำสำรคำม
การศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม ทาให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญต่อการวิเคราะห์
ทิศทางการศึกษาของจังหวัด ในส่วนนี้จึงนาเสนอข้อมูลของจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัด
4. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด
5. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สะดืออีสาน) เป็นมหามงคลนามที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงพระราชทานให้เป็นชื่อเมือง ครั้งทรงโปรดเกล้าฯ
ตั้ งเมื อ งเมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม พ.ศ. 2508 มี ค วามหมายว่ า “ถิ่ น ฐานที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ ว ยความดี งาม
ทั้งปวง” มี ท้าวมหาชัย (กวด) เป็นเจ้าเมือง ท้าวมหาชัย (กวด) ได้พาผู้คนออกจากเมืองร้อยเอ็ดมาทาง
ทิศตะวันตก ประมาณ 1,000 เส้น จึงหยุดตั้งอยู่บริเวณที่ดอน แล้วจัดพิธีการฝังเสาหลักเมือง บริเวณนั้นได้
สร้างวัดชื่อวัดดอนเมือง แต่ราษฎรนิยม เรียกว่า “วัดข้าวอ้าว” อยู่ได้ประมาณ 6 เดือน เห็นว่าขาดแคลน
แหล่งน้า จึงย้ายมาตั้งระหว่างกุดยางใหญ่กับหนองกระทุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่บ้างแล้ว คือบ้านจาน
ประกอบกับห่ างออกไปเล็กน้อยทางทิศ ตะวันตกก็มีห นองหัวช้าง (บริเวณทิศใต้วัดนาควิชัย) และถัดจาก
หนองกระทุ่มออกไปเล็กน้อยก็เป็นห้วยคะคาง จึงนับว่าเป็นชัยภูมิที่มีแหล่งน้าสมบูรณ์ ส่วนท้าวบัวทองได้พา
ผู้คนจ านวนหนึ่ งไปตั้งถิ่น ที่อยู่ บ ริ เวณบ้ านลาด ริมฝั่ งล าน้าชี โดยมีพ ระขัติยวงษา (จัน) เจ้าเมืองร้อยเอ็ด
ปกครอง และมีพระเจริญราชเดช (กวด) เป็น เจ้าเมืองคนแรก
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 5,291.683 ตารางกิโลเมตร หรือ
3,307,301.875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทางทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์
1.2 ภูมิประเทศ
จังหวัดมีส ภาพพื้นที่ทั่ว ไปค่อนข้างราบเรียบถึงลู กคลื่ น
ลอนลาด มี ค วามสู งจากระดั บ น้ าทะเล ประมาณ 130 - 230
เมตร ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอาเภอโกสุ ม
พิ สั ย อ าเภอเชี ย งยื น และอ าเภอกั น ทรวิ ชั ย ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด และลาดเทมาทางทิศตะวันออก
และทิศใต้

1.2 การปกครองและประชากร
1.2.1 เขตปกครอง
จังหวัดมหาสารคามแบ่งเขตการปกครอง ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ตาราง 1.1 การแบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
อบจ.
เทศบาล
จังหวัดมหาสารคาม
13
133
1,944
11
18

อบต.
124

ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2560
1.2.2 ประชากร
จั ง หวั ด มหาสารคามมี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น 963,349 คน เพศชาย จ านวน 472,876 คน
เพศหญิง จานวน 490,473 คน และมีจานวนครัวเรือน 289,552 ครัวเรือน
ตาราง 1.2 จานวนครัวเรือนและจานวนประชากรจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
จังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม

จานวนครัวเรือน
295,355

ชาย
472,540

จานวนประชากร
หญิง
490,507

รวม
963,047

ที่มา : ระบบสถิตทิ างการทะเบียน กรมการปกครอง
2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
2.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี 2559 มูลค่า 54,263 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี
2558 จานวน 3,347 ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ ปี จานวน 65,520 บาท คิดเป็นลาดับที่ 64 ของประเทศ
และเป็นลาดับที่ 11 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสาขาที่มีมูลค่าสูงสุดและมีความสาคัญในการสร้างรายได้
ให้กับจังหวัด (ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563,
สานักงานจังหวัดมหาสารคาม) แยกเป็น
- ภาคเกษตร จานวน 12,227 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 5,291.683 ตารางกิโลเมตร
หรือ 3,307,301.87 ไร่ และข้อมูลสารวจ ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดมีพื้นที่ทาการเกษตร จานวน 2,818,573 ไร่
คิดเป็น ร้อยละ 85.22 ของพื้น ที่จังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพสาคัญได้แก่
การทานา ทาไร่ เลี้ยงสัตว์ การเกษตรจึงเป็นสาขาการผลิตที่สาคัญของจังหวัดมหาสารคาม
- ภาคนอกเกษตร จานวน 42,037 ล้านบาท และมีสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1
สาขาการศึกษา จานวน 10,679 ล้านบาท โดยจังหวัดมหาสารคาม มีนิสิต นักศึ กษา ในมหาวิทยาลัย มากกว่า
60,000 คน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด อันดับ 2 สาขาการผลิต จานวน 6,226
ล้านบาท และอันดับ 3 สาขาการค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ จานวน 5,748
ล้านบาท ตามลาดับ
2.1.2 ด้านการเกษตร
จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทั้งหมด 3,307,301.87 ไร่ และข้อมูลสารวจในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดมีพื้นที่
ทาการเกษตรจานวน 2,818,573 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.22 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลัก ที่สาคัญ

ได้แก่ ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน และมันสาปะหลัง โดยในรอบปี 2560/61 มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีจานวน 2,057,752
ไร่ มีผลผลิต 639,325 ตัน มูลค่า 6,521.12 ล้านบาท อ้อยโรงงาน 157,755.91 ไร่ มีผลผลิต 114,925.50 ตัน
มูลค่า 1,251.31 ล้านบาท และมันสาปะหลัง 122,532.02 ไร่ มีผลผลิต 326,578 ตัน มูลค่า 924.36 ล้านบาท
(สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม, 2561 อ้างถึงใน แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
2.1.3 ด้านการปศุสัตว์
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ อาทิ โคเนื้อ โคนม กระบือ
สุกร เป็ด และไก่ ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1.3 แสดงจานวนการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2561
ที่
ประเภทสัตว์
จานวน (ตัว)
เกษตรกร (ราย)
1
โคเนื้อ
168,117
32,465
2
โคนม
5,239
144
3
กระบือ
44,498
9,527
4
สุกร
95,163
4,319
5
เป็ด
319,489
12,259
6
ไก่
2,652,729
54,056
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม, ตุลาคม 2561 อ้างถึงใน แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563
2.1.4 ด้านการอุตสาหกรรม
สถิติข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 จานวนทั้งสิ้น 437 โรงงาน มีจานวนเงินลงทุนรวม 7,720.65 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน
8,022 คน สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
มหาสารคาม, พฤศจิกายน 2561 อ้างถึงใน แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2563) ได้แก่
(1) อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพื ช ประกอบด้ ว ยการผลิ ต แป้ งเป็ น หลั ก เช่ น การผลิ ต แป้ ง มั น
สาปะหลัง รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการสีข้าวและอบเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวโพด ตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวน
โรงงานทั้งสิ้น 66 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 15.1 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน 1,796.34 ล้านบาท คนงาน 646
คน
(2) อุ ต สาหกรรมอาหาร ประกอบด้ ว ยการผลิ ต น้ าตาล เป็ น หลั ก เช่ น น้ าตาลทรายดิ บ น้ าตาล
ทรายขาว และน้าตาลทรายบริสุทธิ์ รองลงมาได้แก่ การทาน้าแข็งก้อนเล็ก และทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง
ตามล าดับ ปัจจุบัน มีจานวนโรงงานทั้งสิ้ น 39 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8.92 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน
1,805.89 ล้านบาท คนงาน 727 คน
(3) อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตโซดาและน้าดื่ม ปัจจุบันมีจานวนโรงงาน
ทั้งสิ้น 2 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน 1,351.12 ล้านบาทคนงาน 102 คน

2.1.5 ด้านการพาณิชย์
(1) ดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมหาสารคามเดือนกันยายน 2561 เท่ากับ 100.7 เมื่อเทียบ
กับดัชนีราคาเดือนสิงหาคม 2561 เท่ากับ 100.6 สูงขึ้นร้อยละ 0.1
ดัชนีหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.2 สาเหตุมาจากผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 1.6
ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 สาเหตุมาจากหมวดพาหนะ
การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.8
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน อัตราไม่เปลี่ยนแปลง
ตาราง 1.4 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม จาแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า
หมวด
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
ดัชนีราคาผู้บริโภค
100.7
100.6
100.7
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
99.0
98.6
98.4
หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและ
102.1
102.3
102.6
เครื่องดื่ม
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
102.2
102.2
102.2
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม, พฤศจิกายน 2561 อ้างถึงใน แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563
(2) การสารวจจานวนธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ปรากฏข้อมูลดังนี้
ตาราง 1.5 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินภายในจังหวัดมหาสารคาม
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน
ธนาคาร
จานวน
สถาบัน
จานวน
(แห่ง)
(แห่ง)
ธนาคารกรุงไทย
11
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
19
ธนาคารกรุงเทพ
6
ธนาคารออมสิน
9
ธนาคารไทย
7
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1
ธนาคารทหารไทย
2
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1
แห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย
6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3
ธนาคารธนชาต
1
ธนาคารอิสลามแห่ง
1
ประเทศไทย
รวมธนาคารพาณิชย์
37
รวมสถาบันการเงิน
30
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ้างถึงใน แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563

2.1.6 ด้านแรงงาน
(1) สถานการณ์ด้านแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม มีประชากรผู้อยู่ในวัยทางาน อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 680,495 คน โดยสัดส่วน
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิง จานวน 360,788 คน ร้อยละ 53.02 เพศชาย จานวน 319,707
คน ร้อยละ 46.98
กลุ่ ม ผู้ อ ยู่ ในก าลั งแรงงาน (ผู้ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป) จ านวน 473,715 คน โดยจ าแนกเป็ น ผู้ อ ยู่ ใน
กาลั งแรงงานปั จจุบั น ทั้งหมด จานวน 448,098 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้อยู่ในกาลั งแรงงานทั้งหมด
ส่วนผู้อยู่ในกาลังแรงงานปัจจุบัน จาแนกเป็นผู้มีงานทา จ้านวน 473,454 คน คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของผู้อยู่
ในกาลังแรงงานปัจจุบันทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน จานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06
(2) แรงงานนอกระบบ
ส าหรั บ แรงงานนอกระบบ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ปี 2560 จากผลการศึ ก ษาของส านั ก งานสถิ ติ จั งหวั ด
มหาสารคาม พบว่าปั จจุ บัน ผู้มีงานทาอยู่ในแรงงานนอกระบบมีจานวน 336,591 คน แรงงานนอกระบบ
เหล่านี้จะทางานในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่คือ ผู้มีงานทาในภาคเกษตรกรรม มีจานวน247,785 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.62 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด ขณะที่ นอกภาคการเกษตรมีจานวน 88,806 คน คิดเป็นร้อยละ
26.38 กลุ่มนอกภาคเกษตรนี้เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมที่มีจานวน
แรงงานนอกระบบสูงสุดคือ การขายส่ง การขายปลีกซ่อมยานยนต์ จักรยานยนต์ จานวน 31,135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.25 แรงงานนอกระบบจาแนกตามอาชีพ พบว่าผู้มีงานทาในอาชีพต่าง ๆ สูงสุดคือ ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จานวน 240,659 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 แรงงานนอกระบบส่วน
ใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาในระดั บ ต่ ากว่ าประถมศึ ก ษา คื อ มี จ านวน 123,081 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 36.57
(สานักงานแรงงานจังหวัด มหาสารคาม, พฤศจิกายน 2561 อ้างถึงใน แผนพัฒ นาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.
2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
2.2 ด้านสังคม
2.2.1 ด้านการสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม มีสถานบริการสาธารณสุขทั้งของรัฐและของเอกชน จานวน 235 แห่ง มีแพทย์
รวมทั้ งหมด 212 คน จ านวนแพทย์ ต่ อ ประชากร 1 ต่ อ 4,548.60 ประชาชนเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข
มากขึ้น และมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์มากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาสุขภาวะ เนื่องจากประชาชน
ยั งขาดความตระหนั กเกี่ ย วกับ โรคภั ย ต่าง ๆ และมี พ ฤติ กรรมด้านสุ ขภาพที่ ไม่ถูก ต้อ ง (ส านั ก งานจังหวัด
มหาสารคาม, แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
2.2.2 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
จั งหวัด มหาสารคาม ถือ เป็ น เมื อ งที่ มี ป ระวัติศ าสตร์ย าวนานเมื อ งหนึ่ ง มี ความเจริญ รุ่งเรือ งและ
เสื่อมโทรมหมุนเวียนไปในแต่ละยุคสมัย ปั จจุบันนับเป็นเมืองศูนย์ร วมวัฒ นธรรมของชาวอีสาน เนื่องจาก
ชาวเมื อ งมี ที่ ม าจากหลายชนเผ่ า เช่ น ชาวไทยพื้ น เมื อ งที่ พู ด ภาษาอี ส าน ชาวไทยย้ อ และชาวผู้ ไ ทย
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีการไปมาหาสู่และช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสาน
ทั่วไป
จังหวัดมหาสารคาม นับเป็นแหล่งโบราณคดีที่สาคัญ เนื่องจากพบชุมชนโบราณหลายแห่ง ทั้งชุมชน
บ้านเชียงเหียนและหมู่บ้านปั้นหม้อของชาวบ้านหม้อ ตาบลเขวา อาเภอเมืองมหาสารคาม รวมทั้งพบศิลปะ

สมัยทวารวดีและอิทธิพลของวัฒนธรรมขอม เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่น ๆ รวมถึงเทวรูป
และเครื่องปั้นดินเผาที่พบอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่ของจังหวัด
สาหรับเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรมที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
1) ประเพณี บุ ญ เบิ กฟ้า เป็ น ประเพณี ของชาวมหาสารคามที่ประกอบขึ้นตามความเชื่อว่า เมื่อถึง
วันขึ้น 3 ค่า เดือน 3 ของทุก ๆ ปี ฟ้าจะเริ่มไขประตูฝน โดยจะมีเสียงฟ้าร้อง และทิศที่ฟ้าร้อง เป็นสัญญาณบ่ง
บอกตั วก าหนดปริม าณน้ าฝนที่ จ ะตกลงมาหล่ อ เลี้ ย งการเกษตรในปี นั้ น ๆ เป็ น งานเฉลิ มฉลองในช่ ว งต้ น
ฤดู การท านา และเพื่ อ เป็ น การฟื้ น ฟู แ ละอนุ รัก ษ์ ม รดกทางวัฒ นธรรมของอี ส าน ในงานจัด ให้ มี ข บวนแห่
บุญเบิกฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระแม่โพสพ เรื่องของพานบายศรีสู่ขวัญ ตลอดจนวัฒนธรรม การละเล่น
ดนตรีพื้นบ้าน และพิธีกรรมต่าง ๆ
2) งานนมัสการพระธาตุนาดูน พระธาตุนาดูน หรือ พุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่า บริเวณแห่งนี้ เคยเป็นศูนย์ก ลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจาปาศรี
เมื อ งโบราณในอดี ต อี ก ทั้ งได้ ขุ ด พบสถู ป บรรจุ พ ระบรมสารีริก ธาตุ บรรจุ ในตลั บ ทองค า เงิน และส าริ ด
ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13–15 สมัยทวาราวดี จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบ
และทุกปีก็จะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูน อาเภอนาดูน ซึ่งจัดงานในช่วงวันขึ้น 15 ค่า เดือน 3 หรือ
วันมาฆบูชา ของทุกปี
จังหวัดมหาสารคามมีภูมิปัญญาชาวบ้าน อันเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการสั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนา
มาจาก ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของปู่ ย่า ตา ยาย ที่สามารถนาสิ่งต่าง ๆ ที่ อยู่รอบตัวเรา มาทา
ให้ เกิดประโยชน์ในการดารงชีพ ซึ่งความรู้และวิธีการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าเหล่านั้น ได้ถ่ายทอดมาให้ลูกหลาน
ในวันนี้ โดยจังหวัดมหาสารคามมีภูมิปั ญญาหลายอย่าง เช่น การทอผ้า การทอเสื่อ การผลิต เครื่องดนตรี
พื้นบ้าน การจักสาน การปั้นหม้อดินเผา การทาเครื่องเบญจรงค์ การประดิษฐ์เครื่องประดับ การเจียระไน
พลอย และการทาขนมจีน เป็นต้น
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ดังนี้
2.3.1 ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ป่าไม้ 133,044.17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของพื้นที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็น
ป่าเต็งรัง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ของจังหวัด บริเวณอาเภอกุดรัง อาเภอบรบือ อาเภอนาเชือก อาเภอนาดูน และ
อ าเภอวาปี ป ทุ ม มี ป่ าสงวนแห่ งชาติ จ านวน 10 แห่ ง (พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ งชาติ ส่ ว นใหญ่ ม อบให้ สปก.
ปฏิรูปที่ดิน) มีวนอุทยาน จานวน 2 แห่ง คือ วนอุทยานโกสัมพี ตั้งอยู่อาเภอโกสุมพิสัย เนื้อที่ 177.243 ไร่
และวนอุทยานชีหลง ตั้งอยู่อาเภอกันทรวิชัย เนื้อที่ 279.159 ไร่ 15 มีสวนรุกชาติ 2 แห่ง คือ สวนรุกชาติพุทธ
มณฑล อาเภอนาดูน และสวนรุกชาติท่าสองคอน อาเภอเมืองมหาสารคาม มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง และ
ประกาศเป็ น เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม คือ เขตห้ ามล่าสั ตว์ป่า ดูนล าพัน อาเภอนาเชือก เนื้อที่ 376.025 ไร่
(สานักงานจังหวัดมหาสารคาม, แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
2.3.2 แหล่งน้าและพื้นที่ชลประทาน
(1) แหล่งน้าชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย อ่างเก็บน้าขนาดกลาง 18 แห่ง รวมพื้นที่
ชลประทาน 52,920 ไร่
(2) โครงการป้องกันอุทกภัยบ้านตูม - บ้านติ้ว พื้นที่ชลประทาน 37,000 ไร่

(3) แหล่งน้าชลประทานในพื้นที่คาบเกี่ยว ได้แก่ ฝายวังยาง โครงการส่งน้าและบารุงรักษาหนองหวาย
อ่างฯ ห้วยแอ่ง และอ่างฯ ห้วยแล้ง ซึ่งมีพื้นที่ชลประทานที่อยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคาม รวม 131,710 ไร่
(4) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จานวน 92 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 161,137 ไร่
(สานักงานจังหวัดมหาสารคาม, แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัด
3.1 สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/ผู้สอน และห้องเรียนในจังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2561 จังหวัดมหาสารคาม มีสถานศึกษา จานวน 1,044 แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษา
จานวน 237,344 คน ครู/ผู้สอน จานวน 11,758 คน และมีห้องเรียน จานวน 8,220 คน
ตาราง 1.6 จานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/ผู้สอน จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561
สังกัด
รวมทั้งสิ้น
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(2) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
(3) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.)
(4) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม (กศน) ระดับอาเภอ
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2.1) โรงเรียนสาธิต (แยก สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม
และมัธยม)
2.2) สถาบันอุดมศึกษา
3. กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) :
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
6. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) : โรงเรียนพระปริยัติธรรม

สถานศึกษา

นักเรียน/
นักศึกษา

ห้องเรียน ครู/ผู้สอน

1,044
659
600
33
8
13

237,344
211,475
98,808
12,905
12,695
25,921

8,220
7,316
6,142
467
589
-

11,758
9,667
6,103
745
443
343

5

61,146

118

2,033

3

3,605

118

182

2

57,541

-

1,851

373
1
1

23,526
520
1,010

804
4
42

1,886
64
42

10

813

54

99

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
4. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด
สาหรับสถานการณ์แนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม สามารถพิจารณาได้ตามประเด็น
1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 3) คุณภาพการศึกษา 4) ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

4.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในจังหวัดมหาสารคาม สามามารถพิจารณาได้จาก
สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี จังหวัดมหาสารคาม ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี
ที่ได้เข้าเรีย นระดั บ ประถมศึกษา จั งหวัดมหาสารคาม ประชากรกลุ่ มอายุ 12-14 ปี ที่ ได้เข้าเรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จังหวัดมหาสารคาม สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(15-17 ปี ) ต่ อ ประชากรกลุ่ ม อายุ 15-17 ปี จั งหวัด มหาสารคาม และปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของประชากร
วัยแรงงาน (15-59 ปี) จังหวัดมหาสารคาม สามารถพิจารณาได้ดังนี้
ตาราง 1.7 สรุปตัวชี้วัดการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2560-2561
มิติการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

เป้าหมายตาม เป้าหมายตามแผน
แผนยุทธศาสตร์ฯ การศึกษาแห่งชาติ
จังหวัด มค.
(ปี 2560-2564)
90
90

1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อ.1-3)
99.57
99.22
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี จังหวัด
มหาสารคาม
2. ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ที่ได้เข้าเรียน 91.67
91.08
100
100
ระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
3. ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี ที่ได้เข้า
93.48
93.14
100
100
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า จังหวัดมหาสารคาม
4. สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
80.91
80.90
80
80
หรือเทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม
อายุ 15-17 ปี จังหวัดมหาสารคาม
5. ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย
9.05
9.07
10.3
10.15
แรงงาน (15-59 ปี) จังหวัดมหาสารคาม
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 จังหวัดมหาสารคามมีจานวนประชากรกลุ่มอายุ 3–5 ปี จานวนทั้งสิ้น
28,134 คน และมีนักเรียนปฐมวัย (อ.1–3) (รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จานวน
ทั้ ง สิ้ น 27,914 คน คิ ด เป็ น อั ต ราการเข้ า เรี ย นอย่ า งหยาบ (Gross) ของจ านวนผู้ เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย
(อ.1–3) ได้เท่ากับ ร้อยละ 99.22
ตาราง 1.8 จานวนประชากรอายุ 3-5 ปี และนักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
หน่วย : คน
3 ปี
4 ปี
5 ปี
รวม
ประชากรอายุ 3-5 ปี
8,946
9,434
9,754
28,134
นักเรียนปฐมวัย (อ.1 – 3)
27,914
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคามจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ตาราง 1.9 เปรียบเทียบสถานภาพสัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
พ.ศ.2560-2561 กับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
และแผนการศึกษาแห่งชาติ
หน่วย : ร้อยละ
จังหวัดมหาสารคาม
ภาพรวมประเทศ
เป้าหมายจังหวัด เป้าหมายแผนการ
มหาสารคาม
ศึกษาแห่งชาติ
ปี 2563
ปี 2560-2564
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
99.57
99.22
76.2
90
ที่มา : ข้อมูลบางส่วนจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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จากตาราง 8 จะเห็น ว่าในปี 2560 สั ดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
ในจังหวัดมหาสารคาม มีสัดส่วนที่สูงกว่าระดับประเทศ แต่ในปี 2561 มีสัดส่วนลดลง -0.35 อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนทั้งสองปียังถือว่าบรรลุตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และ
เป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
2) ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ที่ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 จังหวัดมหาสารคามมีจานวนประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี จานวนทั้งสิ้น
61,958 คน และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จานวนทั้งสิ้น 56,434 คน คิดเป็นอัตราการเข้าเรียน
อย่างหยาบ (Gross) ของจานวนผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ได้เท่ากับ ร้อยละ 91.08
ตาราง 1.10 จานวนประชากรอายุ 6-11 ปี และนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ.2561
6 ปี
10,358

7 ปี
10,337

8 ปี
10,026

9 ปี
10,255

10 ปี
10,374

หน่วย : คน
11 ปี
รวม
10,608
61,958

ประชากรอายุ
6-11 ปี
นักเรียนประถม
56,434
(ป.1 – ป.6)
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคามจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ตาราง 1.11 เปรียบเทียบจานวนประชากรอายุ 6-11 ปี และนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2560-2561 กับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และแผนการศึกษาแห่งชาติ
จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ภาพรวมประเทศ
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

เป้าหมายจังหวัด
มหาสารคาม
ปี 2563

91.67
91.08
100
ที่มา : ข้อมูลบางส่วนจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมายแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ
ปี 2560-2564
100

จากตารา 10 จะเห็ น ว่ า ในปี 2560 และ 2561 อั ต ราการเข้ า เรี ย นของประชากรอายุ 6-11 ปี
ในจังหวัดมหาสารคามที่ได้เข้าเรีย นระดับ ประถมศึกษา (ป.1–ป.6) ยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาจั งหวั ด มหาสารคาม และแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ตั้ งไว้ ร้อ ยละ 100
ตามตัวชี้วัดการศึกษาในมิติการเข้าถึง โอกาสทางการศึกษา ที่มีเป้าหมายให้ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ได้เข้า
เรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตารางจะพบว่า พ.ศ.2560 จังหวัดมหาสารคามยังอยู่ที่ร้อย
ละ 91.67 และลดลงอีก -0.59 ในปี 2561
3) ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี ที่ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 จังหวัดมหาสารคามมีจานวนประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี จานวน
ทั้งสิ้น 32,052 คน และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จานวนทั้งสิ้น 29,852 คน คิดเป็นอัตรา
การเข้าเรียนอย่างหยาบ (Gross) ของจานวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ได้เท่ากับ ร้อยละ
93.14
ตาราง 1.12 จานวนประชากรอายุ 12-14 ปี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2561
12 ปี
10,440

13 ปี
10,660

14 ปี
10,952
29,852

หน่วย : คน
รวม
32,052

ประชากรอายุ 12-14 ปี
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-ม.3)
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคามจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ตาราง 1.13 เปรียบเทียบจานวนประชากรอายุ 12-14 ปี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-ม.6) จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2560-2561 กับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และแผนการศึกษาแห่งชาติ
หน่วย : ร้อยละ
จังหวัดมหาสารคาม
ภาพรวมประเทศ
เป้าหมายจังหวัด
เป้าหมายแผนการ
มหาสารคาม
ศึกษาแห่งชาติ
ปี 2563
ปี 2560-2564
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
93.48
93.14
88.9
100
100
ที่มา : ข้อมูลบางส่วนจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จากตาราง 12 จะเห็ น ว่าในปี 2560 อั ต ราการเข้าเรีย นของประชากรอายุ 12-14 ปี ในจั งหวั ด
มหาสารคามที่ ได้ เข้ า เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.1–ม.3) คื อ ร้ อ ยละ 93.48 ซึ่ ง มี อั ต ราสู ง กว่ า
ระดับประเทศ แต่ยังไม่ถึงค่าเป้ าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ตั้งไว้ร้อยละ 100 ตามตัวชี้วัดการศึกษาในมิติการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ที่มี
เป้าหมายให้ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน และอัตราการเข้าเรียน
ของประชากรอายุ 12-14 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 อีก -0.34
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 จังหวัดมหาสารคามมีจานวนประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี จานวน
ทั้งสิ้น 32,500 คน และมีนั กเรียนมัธยมศึ กษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ม.4-ม.6 และ ปวช. 1-3) จานวน
ทั้ งสิ้ น 26,292 คน คิ ด เป็ น อั ต ราการเข้ าเรี ยนอย่ างหยาบ (Gross) ของจ านวนผู้ เรีย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้เท่ากับ ร้อยละ 80.90
ตาราง 1.14 จานวนประชากรอายุ 15-17 ปี และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(15-17 ปี) พ.ศ.2561
15 ปี
10,740

16 ปี
10,726

17 ปี
11,034

หน่วย : คน
รวม
32,500

ประชากรอายุ 15-17 ปี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
18,108
ตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
นักเรียนระดับ ปวช. 1-3
8,184
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคามจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ตาราง 1.15 เปรียบเทียบสถานภาพสัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (15-17 ปี)
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี พ.ศ. 2560-2561 กับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และแผนการศึกษาแห่งชาติ
หน่วย : ร้อยละ
จังหวัดมหาสารคาม
ภาพรวมประเทศ
เป้าหมายจังหวัด
เป้าหมายแผนการ
มหาสารคาม
ศึกษาแห่งชาติ
ปี 2563
ปี 2560-2564
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
80.91
80.90
72.7
80
80
ที่มา : ข้อมูลบางส่วนจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จากตาราง 1.15 จะเห็นว่าในปี 2560 สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (15-17
ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม คือ ร้อยละ 80.91 แต่ลดลง -0.01 ในปี 2561
อย่ างไรก็ ต าม ถื อ ว่าทั้ งสองปี มี สั ด ส่ ว นที่ สู งกว่ าระดั บ ประเทศ และบรรลุ ต ามเป้ าหมายแผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
5) ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) จังหวัดมหาสารคาม
ตั ว ชี้ วั ด หนึ่ ง ที่ ใช้ ป ระเมิ น การเข้ า ถึ งโอกาสทางการศึ ก ษาของประชากร คื อ การพิ จ ารณาจาก
การเพิ่มขึ้นของปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ซึ่งเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ระยะ พ.ศ.2560-2564 ต้องการให้ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 10.15 ปี/คน และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2563 วางเป้าหมายไว้ 10.3 ปี/คน สาหรับปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) จังหวัดมหาสารคาม ในปี พ.ศ.2559-2561 สามารถพิจารณาได้ดัง ตาราง
ต่อไปนี้
ตาราง 1.16 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย รวมชายหญิง จาแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ.2559-2561
พ.ศ.
กลุ่มอายุ
15-39 ปี
40-59 ปี
15-59 ปี
15 ปีขึ้นไป
60 ปีขึ้นไป
พ.ศ.2559
10.41
7.13
8.78
7.90
4.98
พ.ศ.2560
10.69
7.41
9.05
8.04
4.84
พ.ศ.2561
10.77
7.36
9.07
8.00
4.73
ที่มา : สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คาควณจากข้อมูลตัวอย่างของการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3
สารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
จากตาราง 1.16 พบว่าปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) จังหวัดมหาสารคาม
ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 +0.3 ปี/คน และในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 +0.02 ปี/คน แต่ยังไม่ถึง
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และแผนการศึกษาแห่งชาติ

4.2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา
การจัดการศึกษาภายในจังหวัดเพื่อให้ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นการประกันโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้ เรีย นในทุกพื้ น ที่ ครอบคลุ ม ผู้ ที่มีค วามต้องการจาเป็น พิ เศษ มีแนวทางการดาเนิ นงานประการหนึ่ ง คื อ
การส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม (Inclusive Education) ให้ ม ากขึ้ น ซึ่ งในปี ก ารศึ ก ษา 2561
จังหวัด มหาสารคาม มีจ านวนผู้ เรีย นพิ การเรียนรวมในโรงเรียนสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวนทั้งสิ้น 9,118 คน พิจารณาได้ตามตาราง
ตาราง 1.17 จานวนผู้เรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวนผู้เรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การเห็น
- การได้ยิน
- สติปัญญา
- ร่างกายหรือสุขภาพ
- การเรียนรู้
- การพูดและภาษา
- พฤติกรรมหรืออารมณ์
- ออทิสติก
- พิการซ้อน
รวม

มหาสารคาม
59
16
146
119
8,259
35
83
65
336
9,118

สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 12
306
82
1,109
749
39,491
249
654
328
1,066
44,030

ที่มา : งานด้านข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข้อมูล 10
มิถุนายน 2561 ปีการศึกษา 2561 รวบรวมโดย สานักงานศึกษาธิการภาค 12 และสถาบันยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 คุณภาพการศึกษา
การวั ด คุ ณ ภาพการศึ ก ษาพิ จ ารณาได้ จ ากมิ ติ ด้ า นต่ าง ๆ ดั งนี้ สั ด ส่ ว นเด็ ก ที่ มี พั ฒ นาการสมวั ย
คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน อั ต ราการอ่ า นของคนไทยอายุ 6 ปี ขึ้ น ไป และผลการทดสอบทางการศึ ก ษา ส าหรั บ จั ง หวั ด
มหาสารคาม สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดังนี้

4.3.1 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.18 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2561
ปี 2559 (ร้อยละ)
ปี 2560 (ร้อยละ)
ปี 2561 (ร้อยละ)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
91.80
95.76
97.72
เพิ่ม
หมายเหตุ - ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 96.66 (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย)
4.3.2 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.19 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2554-2561
ปี 2553 (ร้อยละ) ปี 2554 (ร้อยละ) ปี 2559 (ร้อยละ) ปี 2561 (ร้อยละ) อัตราการเปลี่ยนแปลง
n/a
95.95
95.09
82.54
ลดลง
หมายเหตุ - ปี 2559 มหาสารคามอยู่ลาดับที่ 59 ของประเทศ
- ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 98.10 สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 109.58
ต่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 88.32
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย) และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
4.3.3 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.20 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2558-2559
ปี 2557 (ร้อยละ)
ปี 2558 (ร้อยละ)
ปี 2559 (ร้อยละ) อัตราการเปลี่ยนแปลง
n/a
n/a
81.95
หมายเหตุ – ปี 2559 มหาสารคามอยู่ลาดับที่ 21 ของประเทศ
- ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 77.03 สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 86.69
ต่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 60.17
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย)

4.3.4 อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.21 อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2558
ปี 2555 (ร้อยละ)
ปี 2556 (ร้อยละ)
ปี 2558 (ร้อยละ)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
n/a
89.3
91.3
เพิ่ม
หมายเหตุ – ปี 2558 มหาสารคามอยู่ลาดับที่ 1 ของประเทศ
- ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 74.9 สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 91.3
ต่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 41.4
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย)
4.3.5 ผลการทดสอบทางการศึกษา
(1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
การทดสอบ O-NET เป็ น การทดสอบนั ก เรีย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการทดสอบ O-NET ในจังหวัดมหาสารคาม ปรากฏดังแผนภาพ
ต่อไปนี้
ตาราง 1.22 ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เปรียบเทียบระดับประเทศ
และระดับจังหวัด ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบ O-NET
1. นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย

พ.ศ. 2559
ประเทศ จังหวัด

พ.ศ. 2560
ประเทศ จังหวัด

พ.ศ. 2561
ประเทศ จังหวัด

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

52.98

52.96

46.58

45.56

55.9

- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ

40.47
41.22
34.59

38.51
40.28
30.55

37.12
39.12
36.34

35.83
38.40
33.02

37.5
39.93
39.24

- เพิ่มขึ้น
36.43 - เพิ่มขึ้นจากปี 60
39. 63 - เพิ่มขึ้นจากปี 60
36.04 - เพิ่มขึ้น
ระดับจังหวัด

46.36
29.31
34.99
31.80

45.39
28.59
34.43
29.89

48.29
26.30
32.28
30.45

47.38
25.35
31.87
29.11

54.42
30.04
36.10
29.45

54.31
29.50
36.16
28.11

ระดับจังหวัด
56.17

- เพิ่มขึ้น
- เพิ่มขึ้น
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบ O-NET
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา

พ.ศ. 2559
ประเทศ จังหวัด

พ.ศ. 2560
ประเทศ จังหวัด

พ.ศ. 2561
ประเทศ จังหวัด

52.29
24.88
31.62
27.76
35.89

49.25
24.53
29.37
28.31
34.70

47.31
30.72
30.51
31.41
35.16

49.23
22.49
30.30
24.85
34.87

ระดับจังหวัดต่ากว่าระดับประเทศ

47.39
21.85
27.71
24.85
33.41

44.83
27.25
29.07
27.75
33.97

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ระดับจังหวัด
- ลดลง
- เพิ่มขึ้นจากปี 60
- เพิ่มขึ้นจากปี 60
- เพิ่มขึ้น
- เพิ่มขึ้นจากปี 60

ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ

- ภาษาไทย

30.55
33.02
36.04

40.28
38.4
39.63

38.51
35.83
36.43

52.96
45.56
56.17

ผลการทดสอบ O-NET ชั้ น ป.6 ระดั บ จั ง หวั ด
มหาสารคาม

- คณิ ต ศาสตร์ - วิ ท ยาศาสตร์ - ภาษาอั ง กฤษ
พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

- ภาษาไทย

29.89
29.11
28.11

34.43
31.87
36.16

28.59
25.35
29.5

45.39
47.38
54.31

ผลการทดสอบ O-NET ชั้ น ม.3 ระดั บ จั ง หวั ด
มหาสารคาม

- คณิ ต ศาสตร์
- วิ ท ยาศาสตร์
- ภาษาอั ง กฤษ
พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ผลการทดสอบ O-NET ชั้ น ม. 6 ระดั บ จั ง หวั ด
มหาสารคาม
พ.ศ.2561

24.85
24.85
27.75

30.3
27.71
29.07

22.49
21.85
27.25

34.87
33.41
33.97

พ.ศ.2560

49.23
47.39
44.83

พ.ศ.2559

- ภาษาไทย - คณิ ต ศาสตร์ - วิ ท ยาศาสตร์ - ภาษาอั ง กฤษ - สั ง คมศึ ก ษา

4.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติทางดานอาชีวศึกษา
(Vocational National Education Test : V-NET)
การทดสอบ V-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางดานอาชีวศึกษา เปนการทดสอบ
วัดความรูมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษา ที่จะจบระดับชั้น ปวช.3 รวมถึงการทดสอบในระดับ ปวส. 2
(1) ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET : อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
ตาราง 1.23 ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561
ที่

องค์ประกอบ/เนื้อหาหลัก

1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ
1.2 สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และในงาน
อาชีพ
2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
2.1 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
3.1 ปฏิบัตติ นตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ ความ
เป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมอันพึงประสงค์
3.2 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและ
กระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
4 ทักษะการจัดการงานอาชีพ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบ V-NET (ปวช.3)
พ.ศ. 2558
37.42
49.95

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

32.66
41.74

39.28
55.86

40.21
54.81

24.90

23.58

22.70

25.61

32.91

29.11

29.16

29.89

41.96

31.45

29.00

32.81

23.86
56.13
60.00

26.76

29.32

26.96

46.66
43.79

53.27
57.19

50.47
51.91

52.26

49.54

49.36

49.03

43.79

38.32

38.80

41.31

ที่

องค์ประกอบ/เนื้อหาหลัก
4.1 ปฏิบัตติ นตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
4.2 การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสาเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตตามหลักการและ
กระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบ V-NET (ปวช.3)
พ.ศ. 2558
52.77

พ.ศ. 2559
49.67

พ.ศ. 2560
56.18

พ.ศ. 2561
56.23

34.81

26.98

21.42

26.38

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ระดับจังหวัดต่ากว่าระดับประเทศ

ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ

(2) ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET : อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.
ตาราง 1.24 ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.2 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
องค์ประกอบ/เนื้อหาหลัก
1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวันและเพื่อพัฒนางาน
อาชีพ
1.2 สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและเพื่อพัฒนา
งานอาชีพ
2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
2.1 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
2.2 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
3.1 ประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิ หน้าที่พลเมือง
เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึงประสงค์ในงานอาชีพและสังคม
3.2 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและ
กระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
4 ทักษะการจัดการงานอาชีพ
4.1 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์การ และกิจกรรมบริหารงานคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต การ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานในการจัดการงานอาชีพ
4.2 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นและสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบ V-NET (ปวส.2)
พ.ศ. 2558
37.63

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

31.94

33.92

38.45

52.83

40.53

44.80

52.74

22.44

23.35

23.04

24.17

28.02

31.92

28.83

29.41

30.15

38.05

32.19

32.85

25.89
57.79

25.78

25.46

25.97

50.42

47.26
45.54

48.44
46.83

51.65
52.32

65.16

48.98

50.05

50.98

38.86
44.73

34.33
42.71

32.29
34.58

35.19
37.01

33.00

25.94

30.00

33.37

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ระดับจังหวัดต่ากว่าระดับประเทศ

ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ

4.3.3 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านพระพุทธศาสนา
(Buddhism National Education Test : B-NET)
การทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ด้ า นพระพุ ท ธศาสนา หรื อ B-NET เป็ น การทดสอบด้ า น
พระพุ ท ธศาสนาของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
จานวน 4 วิชา คือ บาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย
(1) ผลการทดสอบ B-NET : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตาราง 1.25 ผลการทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้น ม. 3 พ.ศ. 2558-2561
คะแนนเฉลี่ย B-NET ม. 3
ชื่อวิชา ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ
จังหวัด
2558

2558

2559

2559

2560

2560

2561

33.51
31.58
30.57 34.68
33.44
31.13
34.11
ภาษาบาลี
39.98 36.05
41.47
35.23
36.85
34.42
40.82
ธรรม
35.14 34.24
30.45
36.50
32.20
37.03
พุทธประวัติ 36.16
34.16
32.12 36.55
34.83
34.04
31.32
36.59
วินัย
ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ระดับจังหวัดต่ากว่าระดับประเทศ

ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ

ผลการทดสอบ B-NET ระดั บ ชั้ น ม. 3
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ จั ง หวั ด มหาสารคาม
จังหวัด 2561

32.12
34.83
31.32
33.46

ธ รรม

จังหวัด 2560

35.14
30.45
32.2
32.47

ภ า ษ า บ า ลี

จังหวัด 2559

39.98
35.23
34.42
36.8

30.57
33.44
31.13
31.67

จังหวัด 2558

พุ ทธ ป ระ วั ติ

วิ นั ย

2561

31.67
36.80
32.47
33.46

(2) ผลการทดสอบ B-NET : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตาราง 1.26 ผลการทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้น ม. 6 พ.ศ. 2558-2561
คะแนนเฉลี่ย B-NET ม. 6
ชื่อวิชา ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ
จังหวัด
2558

ภาษาบาลี

2558

2559

2559

2560

2560

2561

35.43
31.30
43.75

31.14 35.07
26.77
34.55
29.41
31.96
31.56
38.62
ธรรม
26.00 34.30
27.43
35.15
43.62
พุทธประวัติ
34.73 43.75
31.45
38.53
32.72
41.90
วินัย
35.41
29.82 33.87
27.50
36.88
30.18
ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ระดับจังหวัดต่ากว่าระดับประเทศ

2561

29.22
33.16
36.57
35.58

ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ

ผลการทดสอบ B-NET ระดั บ ชั้ น ม.6
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ จั ง หวั ด มหาสารคาม

ธ รรม

พุ ท ธ ป ระ วั ติ

จังหวัด 2561
29.82
27.5
30.18
35.58

ภ า ษ า บ า ลี

จังหวัด 2560

34.73
31.45
32.72
36.57

26
27.43
31.56
33.16

จังหวัด 2559

31.14
26.77
29.41
29.22

จังหวัด 2558

วิ นั ย

4.3.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของ กศน.
(Non-formal National Education Test : N-NET)
การทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ ของ กศน. หรือ N-NET เป็ น การทดสอบการศึ ก ษาในสั งกั ด
สานักงาน กศน. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 5 วิชา
ได้ แ ก่ ความรู้ พื้ น ฐาน การพั ฒ นาสั ง คม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ การประกอบอาชี พ ทั ก ษะการด าเนิ น ชี วิ ต
ซึง่ ดาเนินการทดสอบปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

21
(1) ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา : ระดับประถมศึกษา
ตาราง 1.27 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
เนื้อหา
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการประกอบอาชีพ
สาระทักษะการดาเนินชีวติ
สาระการพัฒนาสังคม

2558
ปท.
(รอบ 1)
40.66
35.86
39.85
48.27
43.64

จว.
(รอบ 1)
40.71
37.64
41.95
48.58
43.33

ปท.
(รอบ 2)
36.68
32.52
39.92
45.84
43.19

2559
จว.
(รอบ 2)
44.53
34.25
46.00
58.93
49.73

ปท.
(รอบ 1)
37.13
35.77
43.79
48.09
44.66

จว.
(รอบ 1)
42.72
41.56
51.91
58.64
52.22

ปท.
(รอบ 2)
39.80
35.47
38.41
53.61
43.79

2560
จว.
(รอบ 2)
41.18
46.99
39.12
63.14
55.48

ปท.
(รอบ 1)
42.78
34.06
43.06
52.01
46.64

จว.
(รอบ 1)
42.33
33.94
43.17
53.33
45.83

ปท.
(รอบ 2)
38.65
35.45
40.08
47.20
42.15

2561
จว.
(รอบ 2)
52.22
48.35
55.48
68.89
69.37

ปท.
(รอบ 1)
37.28
36.77
42.31
48.96
40.33

จว.
(รอบ 1)
42.31
45.11
46.09
47.82
48.59

จว.
(รอบ 2)
34.72
29.41
37.32
43.47
35.48

ปท.
(รอบ 1)
37.12
33.79
44.95
44.26
35.66

จว.
(รอบ 1)
33.95
32.38
41.97
43.00
34.58

ปท.
(รอบ 2)
43.16
35.98
39.50
49.15
43.27

จว.
(รอบ 2)
49.05
40.87
43.85
55.63
49.82

(2) ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตาราง 1.28 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
เนื้อหา
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการประกอบอาชีพ
สาระทักษะการดาเนินชีวติ
สาระการพัฒนาสังคม

ปท.
(รอบ 1)
43.98
33.25
42.37
45.42
40.14

2558
จว.
ปท.
(รอบ 1) (รอบ 2)
41.85
43.44
32.35
33.57
40.93
36.26
41.21
45.89
39.58
38.74

จว.
(รอบ 2)
41.74
33.98
34.55
43.10
38.01

ปท.
(รอบ 1)
42.07
33.03
40.43
45.71
38.40

2559
จว.
ปท.
(รอบ 1) (รอบ 2)
38.59
39.25
32.51
31.57
37.84
42.43
41.30
46.84
35.23
36.71

จว.
(รอบ 2)
37.95
33.76
40.96
43.75
35.34

ปท.
(รอบ 1)
36.93
30.06
45.80
44.29
36.55

2560
จว.
ปท.
(รอบ 1) (รอบ 2)
33.95
36.91
29.69
30.60
40.83
39.32
39.97
46.42
35.00
35.99

2561
ปท.
(รอบ 2)
43.56
30.54
39.88
44.42
37.77

จว.
(รอบ 2)
42.16
31.31
37.17
42.54
36.88

(3) ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตาราง 1.29 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
เนื้อหา
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการประกอบอาชีพ
สาระทักษะการดาเนินชีวติ
สาระการพัฒนาสังคม

2558
ปท.
(รอบ 1)
35.29
28.33
31.65
42.87
30.84

จว.
(รอบ 1)
34.55
28.89
32.36
40.93
29.71

ปท.
(รอบ 2)
33.95
27.51
35.58
41.44
27.41

2559
จว.
(รอบ 2)
33.12
28.21
33.27
40.52
26.20

ปท.
(รอบ 1)
42.44
29.90
27.82
38.17
34.72

จว.
(รอบ 1)
42.13
29.07
26.62
36.45
33.98

ปท.
(รอบ 2)
37.76
33.08
25.77
33.42
34.56

ระดับจังหวัดต่ากว่าระดับประเทศ

2560
จว.
(รอบ 2)
35.66
32.11
24.63
31.98
32.22

ปท.
(รอบ 1)
33.65
27.47
35.04
39.14
28.37

จว.
(รอบ 1)
31.75
27.43
32.07
35.09
26.95

ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ

ปท.
(รอบ 2)
35.34
27.49
40.05
40.08
23.55

2561
จว.
(รอบ 2)
31.53
26.36
34.99
35.11
22.18

ปท.
(รอบ 1)
37.72
26.67
44.49
41.02
30.18

จว.
(รอบ 1)
33.86
25.78
39.08
35.40
28.79

ปท.
(รอบ 2)
43.06
27.09
38.69
37.89
28.98

จว.
(รอบ 2)
40.70
27.13
35.01
36.86
28.12

21

4.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีตัวชี้วัดหนึ่งที่กาหนดไว้ คือ
สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ มีค่าเป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 คือ 25:75 (เอกชน : รัฐ)
โดยให้จาแนกตามระดับการศึกษา ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 มีสัดส่วนผู้เรียนใน
สถานศึกษาเอกชน : จานวนผูเ้ รียนในสถานศึกษาของรัฐ จาแนกตามระดับการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1.30 จานวนสัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น

สัดส่วน พ.ศ.2560
เอกชน : รัฐบาล
0 : 100
:
20.35 : 79.65
12.06 : 87.94
39.93 : 96.07
2.85 : 97.15
4.56 : 95.44
1.30 : 98.70
0 : 100
0 : 100
0 : 100
0 : 100
0 : 100

สัดส่วน พ.ศ.2561
เอกชน : รัฐบาล
0
: 100
7.13 : 92.87
14.71 : 85.29
11.91 : 88.09
4.02 : 95.98
2.35 : 97.65
5.52 : 94.48
1.42 : 98.58
0
: 100
0
: 100
0
: 100
0
: 100
0
: 100

การศึกษาพิเศษ
เด็กเล็ก 2 ขวบ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561
จากตาราง พบว่า การเปรียบเทียบสัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน : จานวนผู้เรียนในสถานศึกษา
ของรัฐ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2561 จาแนกตามระดับการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม มีผู้เรียนเอกชนลดลง
เมื่อเทียบกับรัฐ ในระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระดับปวช. และ ปวส.

2) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
การออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสารวจโดยสานักงาน
สถิติจังหวัดมหาสารคาม เป็นดังนี้
ตาราง 1.31 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559-2560
จาแนกตามสาเหตุ
จานวนนักเรียนออกกลางคัน
มหาสารคาม
พ.ศ.2559*
พ.ศ.2560**
- ฐานะยากจน
106
16
- มีปัญหาครอบครัว
26
- สมรส
1
10
- มีปัญหาในการปรับตัว
6
1
- ต้องคดี/ถูกจับ
- เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
1
- อพยพตามครอบครัว
8
34
- หาเลี้ยงครอบครัว
3
- กรณีอื่น ๆ
22
รวม
54
180
อัตราการออกกลางคัน
0.043
0.156
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตุ
* นักเรียนสังกัด สพฐ. สช. และ อปท.
** นักเรียนสังกัด สพฐ. สช. และ สกอ.

4.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ตาราง 1.32 สัดส่วนผู้เรียนสามัญศึกษา : อาชีวศึกษา พ.ศ. 2558 – 2560 กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น
สารคาม และกาฬสินธุ์
สัดส่วนผู้เรียน
สัดส่วนผู้เรียนสามัญศึกษา : อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
เทียบกับผู้เรียนสามัญ จานวน
สัดส่วน
จานวน
สัดส่วน
จานวน
สัดส่วน
ศึกษา
นักเรียนที่จบชั้น ม.3
61,171
59,567
54,103
62.31
35,269
59.20
33,040
61.07
ศึกษาต่อชั้น ม.4
38,115
29.97
14,011
23.52
18,421
34.05
ศึกษาต่อชั้น ปวช.1
18,333
7.72
10,287
17.27
2,642
4.89
นอกระบบ
4,723
(กศน./ย้ายสถานศึกษา
นอกพื้นที่/อื่น ๆ)
ที่มา : สานักงานศึกษาธิการภาค 12 และสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษาของจังหวัด
จากแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2564 ได้ทาการสารวจความต้องการของประชาชน
ในจังหวัด และได้สรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดไว้พอสังเขป ดังนี้
จังหวัดมหาสารคาม ถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย มากกว่า 60,000 คน อันส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
มหาสารคามเป็นอย่างมาก โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงเป็นอันดับ 2 รองจากภาคเกษตร แต่เมื่อพิจารณาถึงการ
จัดการศึกษาในจังหวัดกลับพบว่า แม้รัฐจะขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง โดยจัดโครงการเรียนฟรี 15 ปี
แล้ วก็ตาม แต่ปั ญ หาทางด้านคุณ ภาพการศึกษาของจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ ที่จะต้องพัฒ นาให้ ได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ผู้ที่จบการศึกษามีความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลต่อปัญหาการว่างงาน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา
การศึกษาของจังหวัดอย่างเป็นระบบ โดยเพิ่มการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้มากขึ้น และเน้นการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของนิสิตนักศึกษา และพัฒนาครูให้มีคุณภาพมากขึ้น
จากการสารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ต้องการให้มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อย่ างทั่ ว ถึง เท่ าเที ย ม และมี คุ ณ ภาพ พั ฒ นาครู ให้ เป็ น มื อ อาชี พ
ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนทั้งหมดสามารถอ่านออก เขียนได้ และเรียนจบแล้วมีงานทา รวมถึงมี การจัดทา
ข้อมูลสถิติทางการศึกษาที่ครบถ้วนและทันสมัย รวมทั้งการเสริมสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาให้จังหวัดเป็น HUB ทางด้าน
แรงงานฝีมือ

ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำของจังหวัด
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) มีความจาเป็ นที่จะต้องนาบริบทด้านต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมกัน โดยเฉพาะ
บริบทที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการศึกษา เพื่อให้กรอบทิศทางการจัดการศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคามเกิด
ความความเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายทุ ก ระดับ ตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาของชาติ แ ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ
ดังนั้น ในส่วนที่ 2 จึงได้นาเสนอยุทธศาสตร์และนโยบายระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ
การจัดทาแผนด้านการศึกษา เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4. แผนการปฏิรูปประเทศ
5. สาระสาคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558–2564
6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
7. นโยบายรัฐบาล
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579
9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
12. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
13. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2564
14. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580

ด้ วยวิ สั ยทั ศน์ ประเทศที่ ว่า “ประเทศไทยมี ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ นประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศเพื่อให้ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และ
มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม โดยประกอบด้ วย 6 ยุ ทธศาสตร์ ได้ แก่ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านความมั่ นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติ
4. การบู รณาการความร่ วมมือด้านความมั่ นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์ กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย
1. การเกษตรสร้างมูลค่า
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย
1. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4. พั ฒ นาพื้ นที่ เมื อง ชนบท เกษตรกรรมและอุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ มุ่ งเน้ นความเป็ นเมื องที่ เติ บโต
อย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้เป็น แผนพั ฒ นาประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ซึ่งเป็ น การแปลงยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 12 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มัน่ คง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” ของประเทศ

หลักการ
1) น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
2) คานึงถึงการพัฒนา ที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
และ
3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการ พัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นที่
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนา ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน
3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์
4) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ และ
5) เพื่อให้การทางานเชิงบูรณาการ ในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่ ทาให้
ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
เป้าหมายรวม
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น พลเมือง ตื่นรู้
ท าประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม เป็ น นวั ต กรรมสร้า งสรรค์ ท างสั งคม มี ค วามสุ ข ทั้ งมิ ติ ท างกาย ใจ สั งคม และ
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ ฐานบริการและ
ดิจิทัล เน้นอุปสงค์นาการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ โดยกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค

เพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า และการค้ามนุษย์
ลดลง มีความพร้อมในการปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง และมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบู รณาการกันเพื่อให้ เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทายุ ทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้ มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ช าติ เพื่ อ รับ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าร่า ง

ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรา 10 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติก ารจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2560
เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน
จัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติมีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบัติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร
(4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้าง
พื้ น ฐานระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละดิ จิ ทั ล (8) ผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มยุ ค ใหม่
(9) เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ (10) การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม (11) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุ ขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทาง
สังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสั งคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อย่างไรก็ตามในห้วง 5 ปีแรกของการนายุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติ ได้มีประเด็นเร่งด่วน 15 ประเด็นที่จะต้องเร่งดาเนินการก่อน ได้แก่
(1) ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(2) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน
(3) แก้ปัญหาทุจริต
(4) บริหารจัดการน้าและมลพิษ
(5) การทางานภาครัฐ
(6) สภาพแวดล้อมรัฐ
(7) สังคมสูงวัย
(8) คนและการศึกษา
(9) เศรษฐกิจฐานราก
(10) บริการสาธารณสุข
(11) กระจายศูนย์กลางความเจริญ
(12) EEC+SEC
(13) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
(14) การท่องเที่ยว
(15) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สาหรับด้านการศึกษาจะเป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนคือด้าน “คนและการศึกษา” ซึ่งจะสอดคล้องกับ
“ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษ ย์ ” โดยตรง และมีแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือที่มีส่วนสนับสนุน ดังนี้

แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องโดยตรง
แผนแม่บ ทที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ประกอบด้วย (2) การต่างประเทศ (10) การปรับเปลี่ ยน
ค่านิยมและวัฒ นธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒ นาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทที่ (2) ประเด็นการต่างประเทศ
แม่บทประเด็นการต่างประเทศ มีเป้าหมายสาคัญคือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทาให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” ประกอบด้วยเป้าหมาย
และประเด็ น ส าคั ญ 5 ประเด็ น ได้ แ ก่ (1) มี ค วามมั่ น คง (2) มี ค วามมั่ งคั่ ง ยั่ งยื น (3) มี ม าตรฐานสากล
(4) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (5) มีพลัง ประกอบด้วยแผนย่อย 5 แผน ดังนี้
1) แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่น คงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) มุ่งเสริมสร้างความ
มั่นคงของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทาย
ด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การต่างประเทศไทยยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้าง
เสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของไทยในอนาคตได้
2) แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความ
มั่งคั่ง ยั่งยืน) มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับมิตร
ประเทศทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ และการส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนไทยขยายตลาดในต่ า ง ประเทศ ขณะเดี ย วกั น
การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน ไทยจึงจะต้องใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ
ของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
3) แผนย่ อ ยการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลและพั น ธกรณี ระหว่ า งประเทศ
(มี ม าตรฐานสากล) มุ่ งส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานไทยและคนไทย และยกระดั บ มาตรฐานการพั ฒ นา
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒ นา
ประเทศและส่ งเสริ มความร่ ว มมื อ ในมิ ติต่ าง ๆ กับ นานาประเทศ นอกจากนี้ ไทยยังสามารถดาเนิ น การ
ต่ า งประเทศในเชิ งรุ ก และสร้ า งสรรค์ โดยการมี บ ทบาทในการร่ ว มพั ฒ นากฎระเบี ย บระหว่ างประเทศ
มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย
4) แผนย่ อ ยการส่ งเสริ ม สถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มี ส ถานะและ
เกียรติภูมิ) มุ่งสร้างเกียรติภูมิและอานาจต่อรอง โดยเน้นการต่างประเทศที่ใช้อานาจแบบนุ่มนวลอย่างเป็น
ระบบ การดาเนินนโยบายที่ส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี การยกระดับการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้กลายเป็นความนิยมไทยเพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างขีด
ความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษา
และเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
5) แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) มุ่งพัฒ นาการดาเนินงานด้านการ
ต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่างทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งแผนย่อยนี้เป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ ทั้งนี้ การต่างประเทศให้ความสาคัญกับ

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึง
ประชาชนไทยทั่ ว ไป ทั้ งในประเทศและในต่างประเทศ เพื่ อให้ การต่ างประเทศเป็ น เรื่องที่ ใกล้ ตัว ส าหรับ
ประชาชนไทย
แผนแม่บทที่ (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ของ
ประชาชนไทยในช่ว งระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้ า โดยเฉพาะการมีวินั ย ความซื่อ สั ต ย์สุ จ ริต การมี จิต อาสา
จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นสถาบัน
หลั กที่เป็ นศูน ย์รวมจิ ตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีอัตลั กษณ์ และ
ความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทั้งในด้านความมีน้าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรี
ความเป็นมิตร ซึง่ ได้กาหนดแผนย่อยไว้ 3 แผนย่อย ดังนี้
1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอน การสร้างความเข้ม แข็งของสถาบัน ทางศาสนา การปลู กฝั งค่านิย มและวัฒ นธรรมโดยใช้ชุ มชน
เป็นฐาน การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งการสร้างเสริมผู้นา
การเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร
2) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสร้างและพัฒนากลไก
เพื่อให้ภาคธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒ นธรรมที่ดี และการยกระดับการบริหารจัดการ
รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒ นธรรมของคนในสังคม โดยการ
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อเผยแพร่เพื่อสร้าง
เสริมศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในการปลูกจิตสานึกและสร้างเสริมค่านิยมที่ดี
แผนแม่บทที่ (11) ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เพื่ อ ให้ ก ารวางรากฐานการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศอย่ า งเป็ น ระบบ จ าเป็ น ต้ อ งมุ่ ง เน้ น
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว
ไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไป
ข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินั ย รักษาศีล ธรรม และเป็ น พลเมืองดีของชาติ มีห ลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในโลกอนาคต
สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี
ระดั บ สู ง และนวั ต กร นั ก คิ ด ผู้ ป ระกอบ การ เกษ ตรกรยุ ค ใหม่ แ ละอื่ น ๆ โดยมี สั ม มาชี พ ตาม
ความถนั ด ของตนเอง” แผนแม่ บ ทประเด็ น ศั ก ยภาพคนตลอดชี วิ ต ได้ ก าหนดแผนย่ อ ยไว้ 5 แผนย่ อ ย
เพื่อพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้
1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒ นาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข องประเทศ โดยจ าเป็ น ต้ อ งมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาและยกระดั บ คนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

ซึ่งจาเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่าง
เป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ
2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาล
ทุกระดับดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การเลี้ ย งลู กด้ว ยนมแม่ และสารอาหารที่ จาเป็ น ต่อสมองเด็ก การกระตุ้น พั ฒ นาการสมอง
และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน
3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้ า งสรรค์ การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะด้ านภาษา ศิ ล ปะ ทั กษะด้ า นดิ จิ ทั ล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน จัดให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของ
คนในช่วงวัยทางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิ จและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง
สร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
5) การส่ งเสริม ศักยภาพวัย ผู้สูงอายุ โดยส่ งเสริมการมีงานทาของผู้ สู งอายุให้ พึ่ งพาตนเองได้ท าง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความ
จาเป็ นพื้น ฐานในการดารงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สู งอายุ พร้อ มทั้งจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
แผนแม่บทที่ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้น
ทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทย
ตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้

1) การปฏิ รู ป กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้ ว ยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรีย นรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒ นาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 พัฒ นาระบบการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและ
ปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่ ” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัด
การศึกษาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเพิ่ ม คุณ ภาพการศึ กษา ส่ งเสริม การมีส่ วนร่วมจากภาคเอกชนในการจั ด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผล
ในเชิ งทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัด ระดั บ ความรู้ รวมทั้ งส่ งเสริม การวิจั ยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้ อ งกับ บริ บ ทพื้ น ที่ การพั ฒ นาระบบการเรีย นรู้ต ลอดชี วิต โดยจัด ให้ มี ระบบการศึก ษาและระบบ
ฝึ ก อบรมบนฐานสมรรถนะที่ มี คุ ณ ภาพสู งและยื ด หยุ่ น มี ม าตรการจู งใจและส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ค นเข้ า
สู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒ นาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒ นาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒ นาระบบเครือ ข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ ยนนั กเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพั ฒ นา
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ประวัติศาสตร์ท้ องถิ่น จัดให้ มีการเรีย นรู้ป ระวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒ นธรรมของไทยและพั ฒ นาการของ
ประเทศเพื่อนบ้านในระบบการศึกษา และสาหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก
เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่ งเสริมสนั บ สนุ น ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้ อมที่ เอื้อต่อการสร้างและพั ฒ นาเด็กและเยาวชนที่ มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและสื่อ ในการมีส่วนร่วม
และผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรั บผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทางานใน

ลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้ มีความสามารถพิ เศษในหลากสาขาวิช า เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อ
สถาบันวิจัยชั้นนาทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น
แผนแม่บทที่ (13) ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะ
ในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่ทั น สมัย สนั บ สนุ น การสร้างสุ ขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยพัฒนา
สื่อเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน
ชุม ชน ท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การเจ็ บ ป่ ว ยและตายจากโรคที่ ป้ อ งกั น ได้ สร้างเสริม ความรู้เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่ มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ
2) การใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี โดยจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการ
ของภาครัฐ ที่ส นั บ สนุ น สิ น ค้าที่เป็ น มิตรต่อสุ ขภาพประชาชน การวิเคราะห์ ความเสี่ยง การประเมิน ความ
ต้องการด้านสุขภาพ เพื่อการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
3) การพัฒ นาระบบบริการสุขภาพที่ ทัน สมั ยสนั บสนุ น การสร้างสุข ภาวะที่ ดี โดยพั ฒ นาระบบ
บริการสุขภาพ ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม
และยั่ งยื น พั ฒ นาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิท ยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุ ข ปฏิรูป ระบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ
4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลือ่ มล้าในการ
เข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิ่มกาลังคนและนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยใน
การขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
5) การพัฒ นาและสร้า งระบบรับมือและปรับ ตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ความสาคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน
เรื่องโรคอุ บั ติ ใหม่และโรคอุบั ติซ้าที่เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงภูมิ อากาศ พั ฒ นาโครงสร้างระบบสาธารณสุ ข
เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ ได้แก่ ระบบสาธารณสุ ขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ การ

ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์
และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ
แผนแม่บทที่ (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา
ทิศทางการขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) จะ
มุ่ งเน้ น ก าร ส่ งเส ริ ม ก าร ใช้ กิ จ ก ร ร ม กี ฬ าและนั น ท น าการบ น ฐาน ของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรัก
กีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการพัฒนาจิตใจ
สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ ความเป็ น เลิ ศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสี ยงและเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้
1) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมออกก าลั งกาย กี ฬ าและนั น ทนาการ โดยส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด ความรู้ แ ละ
ความตระหนักในประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการ
ดารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
เพื่อรักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัครการกีฬา ปลูกฝังประชาชนมีน้าใจ
นักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ ส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่น
กีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจ กรรมออกก าลั งกาย กีฬ าและนั น ทนาการของประชาชนอย่างต่ อ เนื่ องในระดั บ ท้ องถิ่น ระดับ จังหวั ด
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุ ค คล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน อุ ป กรณ์ สถานที่ และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ด้านการออกกาลังกาย การกีฬาและนั นทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ
2) การส่ งเสริ ม การกีฬ าเพื่ อ พั ฒ นาสู่ ร ะดับ อาชีพ โดยส่ งเสริมการกี ฬาเพื่ อพั ฒ นาสู่ ระดั บอาชี พ
โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่ และโอกาสในการ
แข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ
และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่
มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
3) บุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ โดยพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ
โดยมุ่ ง สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการทั้ ง ครู ห รื อ ผู้ ส อนกี ฬา ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของ
ประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริม การผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุน การพัฒนา
กีฬาและนันทนาการ

แผนแม่บทที่ (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้กาหนดเป้าหมายให้ประเทศ
ไทยมี ค วามสามารถในการแข่ งขั น ด้ านโครงสร้างพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี และด้ านโครงสร้างพื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ การจัดอันดับโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติ และร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนิน การวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมของประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความ
ต้ อ งการของประชาชนกลุ่ มต่ าง ๆ ในประเทศ ยกระดั บ ภาคการผลิ ตและบริก าร แก้ ไขปั ญ หาของสั งคม
พัฒ นาการบริห ารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย 5 แผนย่อย ประกอบด้วย
1) ด้ า นเศรษฐกิ จ มุ่งเน้ น การวิจั ย พั ฒ นาและนวัต กรรมที่ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนมีบทบาทนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ตลอดจนการพั ฒ นามาตรฐาน คุ ณ ภาพ และการบริก ารวิ เคราะห์ ท ดสอบที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ตามข้ อ ตกลง
ระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจาเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
2) ด้ า นสั งคม มุ่ งเน้ น การวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรมที่ เป็ น เครื่องมื อในการขั บ เคลื่ อนสั งคมไทย
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นใน
ยุ คดิจิ ทั ล การเข้าสู่ สั งคมสู งวัย การพั ฒ นาแรงงานทักษะสู งและเฉพาะทาง การยกระดั บแรงงานทั กษะต่ า
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
3) ด้ านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้ นการวิจัย พัฒ นาและนวัตกรรมที่ เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความอุ ด มสมบู รณ์ และความหลากหลายทางชี ว ภาพของทรัพ ยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ ง
การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก
4) ด้ านองค์ ค วามรู้ พื้ น ฐาน มุ่ งเน้ น การวิจัย ที่ส ร้างองค์ค วามรู้พื้ น ฐานเพื่ อ การสะสมองค์ค วามรู้
การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทาง
สังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
5) ด้ า นปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น
อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรม ระบบบริห ารจัดการ
งานวิจัยเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ

แผนแม่บทที่มีส่วนสนับสนุน
นอกจากแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ “ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า น
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั กยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ” แล้ ว ยั งมี แ ผนแม่ บ ทบางด้ านที่ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น
ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย (4) อุ ต สาหกรรรม และบริ ก ารแห่ ง อนาคต (5) การท่ อ งเที่ ย ว
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (15) พลังทางสังคม
(17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม และ (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทที่ (4) ประเด็นอุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต การพัฒนาเป็นองค์รวมและ
การสร้างระบบนิเวศให้ อุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐานของ
อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร และสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การพั ฒ นาของอุ ต สาหกรรม
และบริ ก าร ทั้ งด้ านบุ ค ลากร การสร้ างนวั ต กรรม การปรั บ ปรุ งแก้ ไขกฎระเบี ย บต่ าง ๆ และการลงทุ น
ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ในขณะเดี ย วกั น ต้ อ งพั ฒ นาต่ อ ยอดจากฐานอุ ต สาหกรรมและบริก ารเดิ ม
ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และสร้ า งโอกาสให้ ทุ ก อุ ต สาหกรรมในการปรั บ ตั ว และสร้ า งศั ก ยภาพใหม่ ในระยะ
ต่อไปจะเป็ นการสนับ สนุ น ให้อุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ
และเป็ น ผู้ น าของอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก
ซึง่ ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้
1) อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดย
ให้ความสาคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และส่งเสริมการนาทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
2) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารการแพทย์ ค รบวงจร เน้ น การพั ฒ นาแบบบู ร ณาการควบคู่ กั บ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพในทุ ก มิ ติ และสร้ า งอุ ต สาหกรรมการแพทย์ ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง
เพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี มีทั กษะความช านาญ มี มาตรฐานเป็ น ที่ยอมรับ ทั้งด้านบุ คลากร ผลิ ตภั ณ ฑ์ และบริการ
ทางการแพทย์ และขยายช่องทางการตลาดทั้ งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงกับ การท่ องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพ
และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
3) อุตสาหกรรมและบริการดิ จิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ต้องส่ งเสริมให้ มีการวิจัยพัฒ นา
และสร้ า งนวัต กรรมทางอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ พัฒ นาผู้ประกอบการ
และบุคลากรทั้งด้านการผลิตและผู้ใช้ สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ งขั น ตามระดั บ ความพร้ อ มของผู้ ป ระกอบการ ขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ งในและต่ างประเท ศ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่จาเป็นและส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

4) อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาระบบคมนาคม ผลั ก ดัน การเปลี่ ยนผ่ านอุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสายการบินของประเทศ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการขนส่ งผู้ โดยสารและสิ น ค้ า รวมทั้ งส่ งเสริม ให้ เกิด การพั ฒ นาอุต สาหกรรม
ซ่ อ มบ ารุ งและผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกในการส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และรองรับระบบคมนาคมในอนาคต
5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ สร้างและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศและสนั บสนุน การน าเข้าผู้เชี่ย วชาญจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้ เกิดการวิจัยพัฒ นาและสร้าง
นวั ต กรรมเพื่ อ ลดการพึ่ ง พาจากต่ า งประเทศ สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการตามระดั บ ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก ส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตของอุตสาหกรรมความมั่นคงในประเทศ
สร้ างระบบนิ เวศ สนั บ สนุ น และเปิ ดโอกาสในการแสวงหาช่ องทางการตลาดใหม่ ๆ จากในประเทศและ
ต่างประเทศ
6) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของอุตสาหกรรมและบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า มีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตสาหรับการกาหนด
ยุทธศาสตร์สาหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กาหนดแนวทางการผลิตและพัฒ นา
บุคลากร โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและ
จัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ กาหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการ
พัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ สนั บสนุ นให้ มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรม
ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐ
อย่างบูรณาการ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ
แผนแม่บทที่ (5) ประเด็นการท่องเที่ยว
แผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระเด็ น การท่ องเที่ ย ว ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรัก ษาการเป็ น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ย ว และมุ่งเน้ น การพัฒ นาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศ
ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ทั้งนี้
การกาหนดเป้าหมายของการพัฒ นาการท่องเที่ยวในระยะ 20 ปี ในระยะแรกให้ ความส าคัญกับการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล
สิ่งสาคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิด
ความปลอดภัย และไม่ให้ นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่
และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด
ของการท่ อ งเที่ ย วในการเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการลดความเหลื่ อ มล้ าของสั ง คมไทย โดยแผน แม่ บ ท
ด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้
1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
มุ่งเน้ นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒ นธรรม และวิถีชีวิต เพื่ อสร้างคุณ ค่าให้ กับสิ น ค้าและบริการด้านการท่องเที่ ยวที่ ตอบสนองพฤติกรรม
ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว

2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุม
การจั ดประชุ มและนิ ท รรศการ การจั ดงานแสดงสิ น ค้ า การจัด กิจกรรมการท่ องเที่ ยวเป็ น รางวัล การจั ด
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจ
หรือการทากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็ นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณ ภาพ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวที
เจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3) การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ ความงาม และแพทย์ แ ผนไทย พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จาก
การให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
ที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการ
4) การท่ อ งเที่ ย วส าราญทางน้ า ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทางน้ าให้ เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของ
การท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและ
การมีส่ วนร่ว มของชุมชน ครอบคลุ มการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ
โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทาง
น้าให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
รวมถึงบริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภ าค ยกระดับให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้ นทาง
การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทั้งทางถนน ราง น้ า และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน
6) การพั ฒ นาระบบนิ เ วศการท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
การท่องเที่ยวไทย
แผนแม่บทที่ (8) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นกลไก
สาคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยแผนแม่บทฉบับนี้ประกอบด้วย 4 แผนย่อยโดยสรุป ได้แก่
1) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ รวมทั้ งพั ฒ นาทั กษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และความถนั ด ที่แ ตกต่างและหลากหลาย
ของแรงงานโดยเฉพาะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ ให้ มี จิ ตวิญ ญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

2) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้ าถึงแหล่ง
เงินทุน รูป แบบใหม่ ๆ พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒ นาระบบประเมินมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น ในรู ป แบบต่ าง ๆ เพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ พั ฒ นาระบบการประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด
ให้ ความสาคัญ กับ การผลิ ตโดยใช้ตลาดน าที่คานึ งถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูล ค่าสู ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพสาหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้า ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ
4) การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่ อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
โดยการพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วกั บ องค์ ความรู้ สถิติ ผลการวิจั ยและพั ฒ นา ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้า ถึงและการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน
ยกระดับ บริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณ ภาพให้ เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒ นานวัตกรรม
และประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
แผนแม่บทที่ (9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่า งมีเสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับ
การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สู งขึ้น ซึ่งผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสถาบั น
การจัดการนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดี โดยอยู่ลาดับที่ 30 จาก 61 ประเทศ แต่
หากพิจารณาในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมจะพบว่าไทยทาคะแนนได้ค่อนข้างต่า ในด้านผลิตภาพ
(อันดับที่ 43) โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ 47) และเทคโนโลยี (อันดับที่ 42) ซึ่งรายงาน ดัชนี
ความสามารถในการแข่ งขั น ระดั บ โลก 2559 – 2560 ของการประชุ ม เศรษฐกิ จ โลกให้ ผ ลการประเมิ น
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และแรงงานทักษะ มีการพัฒนาช้า
เมื่อเทียบกับประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน และยังคงเป็นปัญหาหลักในการทาธุรกิจในไทยอีกด้วย
ดังนั้น เพื่อทาให้ ประเทศไทยกลั บมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุ ดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
เขตเศรษฐกิจ พิเศษจึงเป็ น กลไกส าคัญที่ จะเพิ่ มความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งแผนแม่บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบด้วย
1) แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการวางจุดยืนของประเทศไทยสาหรับการพัฒนาระยะยาว
ตอบสนองต่ อ ความท้ า ทายภายในประเทศและระดั บ โลก การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ ระดับประเทศพัฒ นาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสร้างการผลิ ตของประเทศและ

กระจายความเจริญออกสู่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เป็นฐานการ
สะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง
ให้สอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
พื้น ที่ ให้ เป็ น เมืองอัจฉริ ยะน่ าอยู่และมีความทัน สมั ยระดับ นานาชาติ และสามารถประกอบกิจการอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งจะทาให้ป ระเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒ นาแบบก้าว
กระโดด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย
2) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
การพัฒ นาพื้ น ที่ระเบี ย งเศรษฐกิจ ภาคใต้อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อพั ฒ นาพื้น ที่เศรษฐกิจใหม่
และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการพัฒ นาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช) ตามกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย (1) การพัฒนาประตูการค้าฝั่ง
ตะวันตก ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกเพื่อเชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
และเชื่อมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน
พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งอ่าวไทยตอนบนบริเวณหัวหิน ชะอา
ให้ เป็ น แนวการท่ อ งเที่ ย วชั้ น น าแห่ งใหม่ และพั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ใหม่ ด้ านการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าจาก
การใช้ทรัพยากรการผลิตทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตร
และการประมงในภาคใต้ และ (4) การอนุ รักษ์ทรัพยากรและวัฒ นธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้
รวมทั้งเมืองน่าอยู่
3) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แผนการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์สาคัญ ให้ เกิดการกระจายความเจริญ สู่
ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพื้นที่และการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทาง
รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่ม
ความสามารถในการแข่ งขั น และการเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒนา
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษชายแดนใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี
แผนแม่บทที่ (15) ประเด็นพลังทางสังคม
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น พลั งทางสั งคม ได้ ก าหนดเป้ าหมายให้ ป ระเทศไทยมี
ความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคี ต่าง ๆ
ในทุ กระดั บ ในการร่ วมเป็ น กลไกในการจั ดการกั บปั ญ หาความเหลื่ อมล้ าและการสร้ างความเป็ นธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการดาเนินการของภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างระหว่างกัน บนองค์ความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มี
ส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่

1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุ่มต่าง ๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเป็นพลังสาคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมี ทุนเดิมเป็นที่ยกย่องและยอมรับทั่ว
โลก คือความมีน้ าใจ การช่ว ยเหลื อเกื้อกูลกัน รวมทั้งทุนทางศิลปวัฒ นธรรมที่ตกทอดมาอย่างยาวนานใน
ประวั ติ ศ าสตร์ และมี รากเหง้ าร่ วมกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ านบนคาบสมุ ท รอิ น โดจี น หรื อดิ น แดนสุ วรรณภู มิ
ที่สามารถนาสู่การสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้ การดึงพลังต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่เสมอภาคของประเทศ และนาไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่
2) การรองรั บ สั งคมสู ง วั ย เชิ ง รุ ก เน้ น การเตรีย มคนและสั งคมเชิ ง รุก ให้ ค นทุ ก ช่ ว งวั ย ตระหนั ก
มี ค วามรอบรู้ และความพร้ อ มรองรั บ การเป็ น สั งคมสู ง วั ย ในทุ ก มิ ติ ทั้ งในมิ ติ เศรษฐกิ จ สั ง คม สุ ข ภาพ
และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์
และภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่นอื่น ๆ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่ มีต่อการ
ปฏิบัติกับผู้สูงอายุ
แผนแม่บทที่ (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เป็นกลไก
ส าคั ญ ของการก าจั ด วงจรความเหลื่ อ มล้ าและความยากจนที่ จ ะถู ก ถ่ า ยทอดจากรุ่น สู่ รุ่ น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วยแผนย่อย 2 แผน ได้แก่
1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้นการ
ขยายความคุ้ ม ครองทางสั ง คมขั้ น ต่ าให้ ทุ ก ชี วิ ต ให้ ส ามารถด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งสมกั บ ความเป็ น มนุ ษ ย์
โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนา
ระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทางานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครอง
สวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการทางานที่มีคุณค่า และการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โภคให้ ได้ รั บ สิ น ค้ าและบริ ก ารที่ ป ลอดภั ยและได้ ม าตรฐาน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมและลดความ
เสียเปรียบของผู้บริโภค
2) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้า หมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและ
พัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัว
ต่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม

แผนแม่บทที่ (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินและน้าเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ถูกคุกคาม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภู มิ อ ากาศมี ค วามผั น ผวนและรุ น แรงมากขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ประเทศไทยจึ งต้ อ งก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยื น ให้ความสาคัญกับ
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์
การอนุ รั กษ์ รักษา ฟื้ นฟู และสร้ างใหม่ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน ไม่ใช้ ทรัพยากร
ธรรมชาติ จนเกินความพอดี ไม่ สร้างมลภาวะต่ อสิ่ งแวดล้ อมจนเกิ นความสามารถในการรองรับและเยี ยวยา
ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยกาหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งหมด 5 แผนย่อย ดังนี้
1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยการดาเนินการปราบปราม
และป้องกันการบุกรุกทาลายเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า
ไม้บนพื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมไป
ถึงการสร้างกลไกเพื่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิดอย่างยั่งยืนภายใต้
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียม รวมทั้งรักษาและเพิ่ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการ
บริ ห ารจั ด การป่ า ไม้ เ ชิ ง พื ้ น ที ่ ม ี ก ารปกป้ อ งรั ก ษาหยุ ด ยั ้ ง การท าลายพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เวศ
ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ ส่งเสริมการปลูกป่า
และไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์
และการได้รับ ความสุ ขจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยกาหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศโดยแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 15 และป่าในเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 5
และอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2) การสร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ งยื น บนสั งคมเศรษฐกิจ ภาคทะเล ปรับ ปรุงฟื้ น ฟู แ ละสร้างใหม่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่สาคัญ ได้แก่ ขยะทะเล
และมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ รักษาแนวปะการัง ที่สาคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลน
ที่สาคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก รักษาแหล่งหญ้าทะเลที่สาคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก จัดให้มี
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลในรูปแบบต่าง ๆ ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบทาลายล้าง ประกอบกับการ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากลไกคุ้มครอง
สัตว์ที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีระบบ
ควบคุ มและตรวจสอบผลกระทบจากสิ่ งแวดล้ อมที่ทั น สมัยและมีป ระสิ ท ธิภ าพ สอดคล้ องกับ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยคานึงถึงมูลค่าของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูล ความรู้เชิงรุก
ที่เข้าถึงได้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาฐานข้อมูลเป็นคลัง
รวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทางทะเลเพื่อเป็นเครื่องมือในการให้คาปรึกษาและช่วยการตัดสินใจของผู้ บริหาร

รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนที่จะนาความรู้ไปพัฒนาให้เกิดการ
ใช้ป ระโยชน์ อย่ างยั่ งยื น รวมถึงส่ งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลมีการคานึงถึงความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ
3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็ นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ให้ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ
การรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุ มทุกสาขา โดยมีความ
เชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูล ในทุกภาคส่วน และดาเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขา
พลั งงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิ ตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย มีการปรับตัว
เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย และเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติแ ละผลกระทบที่ เกี่ย วข้ องกั บ การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคานึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว
4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และมีการบังคับใช้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม เช่น ด้านดิน น้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่าง
เคร่ งครั ด การพั ฒ นามาตรฐานและระบบจั ด การมลพิ ษ ก าเนิ ด ใหม่ พร้อ มทั้ งขจั ด มลพิ ษ และแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้ อมทั้งกาหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
ด้ ว ยเป้ าหมายการจั ด การทรั พ ยากรอย่ างยั่ งยื น และก าหนดกลไกก ากั บ ดู แ ลการจั ด การขยะและมลพิ ษ
อย่างเป็นระบบทั้งประเทศ ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการสารเคมีในภาคเกษตรอย่างครบวงจร การผลิตและ
การนาเข้าสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชมาใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
สาหรับการทาการเกษตรทุกประเภท ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยให้มีข้อกาหนดสาหรั บการทา
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม
5) การยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อก าหนดอนาคตประเทศ ส่ งเสริม คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พัฒ นาเครื่อ งมือ กลไกและระบบยุติธ รรม
และระบบประชาธิป ไตยสิ ่ง แวดล้อ ม จัด โครงสร้า งเชิง สถาบัน เพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริห าร
จัด การทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่ ส าคั ญ พัฒ นาและดาเนิน โครงการที่ ยกระดับกระบวนทัศ น์
เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมี ส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล

4. แผนการปฏิรูปประเทศ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กาหนดให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปจัดทา “ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ” ในด้านที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท แล้วจึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจึงจะ
ประกาศใช้บังคับได้ ทั้งนี้ กฎหมายได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ
ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ซี่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาสรุป
ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน สู่การพัฒนาการศึกษา ดังนี้
แผนปฏิรูปประเทศ
1. แผนปฏิรูปด้านการเมือง

2. แผนปฏิรูปด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน

3. แผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

4. แผนปฏิรูปด้านยุติธรรม

นาสู่ประเด็นทางการศึกษา
1) สร้างจิตสานึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทยที่ดี
วัตถุประสงค์
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
- ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
- มีจิตสานึกที่ดีในการเป็นพลเมืองไทย
2) สร้างจิตสานึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองโลกที่ดี
วัตถุประสงค์
- มีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม
- สามารถปฏิบัติตนด้วยความแตกต่างของวัฒนธรรม
- มีจิตสานึกที่ดีในการเป็นพลเมืองโลก
1) สร้าง/พัฒนาการเป็นโรงเรียนต้นแบบ
วัตถุประสงค์
- มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง หรือและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
- สามารถสร้างโรงเรียนต้นแบบนาร่อง
- มีจิตสานึกที่ดีในการเป็นครู หรือและนักเรียน ในโรงเรียนต้นแบบ
1) ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น Start up รุ่นเยาว์
วัตถุประสงค์
- มีการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้สามารถเป็น start up รุ่นเยาว์ได้
- สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็น start up รุ่นเยาว์ได้ (ด้วยหลักสูตรวิธกี ารจัดการเรียน
การสอน ฯลฯ)
- สร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เยาวชน
2) จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
สตาร์ทอัพ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ
- การจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องความรู้ ทางบัญชี การเงิน การตลาด ให้แก่
SMEs และผูม้ ีความคิดริเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ
- เพื่อให้ความรู้ในเรื่องบัญชี การเงิน การตลาด ให้แก่ SMEs และผูม้ ีความคิดริเริ่มธุรกิจ
สตาร์ทอัพ
-

แผนปฏิรูปประเทศ
5. แผนปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

นาสู่ประเด็นทางการศึกษา
1) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผเู้ รียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลสาหรับผู้เรียน
- สร้างทัศนคติที่ดีในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ให้แก่ผู้เรียน
2) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ)
วัตถุประสงค์
- มีหลักสูตรที่ได้ตามมาตรฐาน กระบวนการการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันใน
ภูมิภาค
3) พัฒนาหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอาชีวะต้นแบบ โครงการทวิภาคี (พัฒนาบุคลากร และ
ผู้เรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา)
วัตถุประสงค์
- มีองค์ความรู้ในด้านกระบวนการจัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อเสริมสร้างโรงเรียนอาชีวะ
ต้นแบบ
- มีความสามารถในการจัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อนาไปสู่โรงเรียนอาชีวะต้นแบบ
- กระตุ้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาในประเทศ ไทย
4) พัฒนาบุคลากร และผู้เรียน หลักสูตรอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์
- มีองค์ความรู้ในด้านกระบวนการจัดทา ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรอุดมศึกษา
- มีความสามารถในการจัดทาหลักสูตรอุดมศึกษา
5) ผู้สอนและผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการทาวิจัย (ทุกระดับ)
วัตถุประสงค์
- พัฒนาการสร้างนวัตกรรม และการวิจัยสาหรับครู และผู้เรียน
- สามารถสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยได้
6) พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
วัตถุประสงค์
- การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)

6. แผนปฏิรูปด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
วัตถุประสงค์
- สถาบันการศึกษา ผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะการวิจัยและการพัฒนา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
2) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
- นานโยบาย Zero waste สู่การปฏิบัติ
- ให้ผู้เรียนได้มโี อกาสมีส่วนร่วมในการจัดทาโครงการ
- ขยายผลไปทั้งสถานศึกษา
3) พัฒนาหลักสูตร (ความรู้ ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
วัตถุประสงค์
- ผู้เรียน ประชาชน มีความรู้ ทักษะในเรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

แผนปฏิรูปประเทศ

7. แผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข

8. แผนปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. แผนปฏิรูปด้านสังคม

นาสู่ประเด็นทางการศึกษา
- ผู้เรียน และประชาชนมีจิตสานึกเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากขึ้น
1) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับ และทุกภาคส่วน
(สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม)
2) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม
(ทางการแพทย์)
3) พัฒนากาลังพลสายการแพทย์ในระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์
- มีองค์ความรู้ในด้านกระบวนการจัดทาหลักสูตร การจัดการ เรียนการสอนด้านการผลิต
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
- มีความสามารถในการจัดทาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านการผลิตแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว
- มีความตระหนักรู้ในการทุม่ เทเพือ่ การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
4) การเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา สายการแพทย์แผนไทย
วัตถุประสงค์
- มีความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
- สามารถพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ แผนไทยบัณฑิต
(สายการแพทย์)
- เห็นความสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียน บุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย
5) การเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา สายการแพทย์
วัตถุประสงค์
- มีความรู้ในการสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา สายการแพทย์
- มีความสามารถในการสร้างหลักสูตร
6) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหล่งฝึก (สาหรับสายการแพทย์) ที่มีมาตรฐาน
7) ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา กาย จิต
สังคม ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน (สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม)
วัตถุประสงค์
- พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นตามระบบการศึกษา
1) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับ และทุกภาคส่วน
(ทุกระดับชั้น)
2) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ ลดการละเมิดสิทธิทาง
สื่อสังคม (ทางการแพทย์) + (ทุกระดับชั้น)
วัตถุประสงค์
- มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สอื่ เทคโนโลยีทางการศึกษา
- สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างปลอดภัยถูกต้อง และเหมาะสม
1) ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และตาม
การศึกษาภาคบังคับ
วัตถุประสงค์
- ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ

แผนปฏิรูปประเทศ

10. แผนปฏิรูปด้านพลังงาน
11. แผนปฏิรูปด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

นาสู่ประเด็นทางการศึกษา
- ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาโดยรวม
2) การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์
- มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการให้การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สามารถพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เห็นความสาคัญของการพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
3) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน ในทุกระดับ และทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์
- ผู้เรียนทั้งในส่วนของผู้เรียนปกติ และผูเ้ รียนประเภทเสียเปรียบ ได้รับการเข้าถึงเทคโนโลยี
ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
- การสร้างจิตสานึก และความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และสิทธิผู้บริโภคมากขึ้น
4) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม
และมีการคานึงถึงในเรื่องสิทธิผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
- รู้จักใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเหมาะสม
- มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
5) ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา กาย จิต
สังคม ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นตามมาตรฐาน
- มีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามระบบ
การศึกษา
- เห็นความสาคัญของการสร้างพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่มีมาตรฐานทั่วถึง
6) ผู้เรียนเป็นผู้มีปญ
ั ญา ควบคู่คณ
ุ ธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์
- สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีจติ สานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่มีอยู่
- สร้างพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีจติ อาสาที่ดีในทุกกรณีทมี่ ีโอกาส
7) ผู้เรียนมีสานึกรักบ้านเกิดในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
- น ำองค์ความรู้จากการศึกษาของผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้ หรือทรัพยากรในท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี
- มีจิตสานึกรักบ้านเกิด
8) ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการดารงชีวิต
วัตถุประสงค์
- นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นหลักการในการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
- ผู้เรียน (ทุกระดับ) มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
9) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการทาวิจัย
1) ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
2) สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ให้รังเกียจการทุจริต
และตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น

5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564
กรอบความคิดหลั ก ในการก าหนดนโยบายความมั่ นคงแห่ งชาติ ได้คานึ งถึงค่ านิ ยมหลั กของชาติ
ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติ จะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์
ของชาติที่จะทาให้ ค่านิยมหลักของชาติดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง
ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส
มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่
1. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ
2. การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
3. การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
4. การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
6. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
7. ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม ระหว่างประเทศ
8. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน์
“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน และ
ดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สาหรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ แต่นโยบาย
บางประการมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของประเทศ เพื่ออาศัยระบบการศึกษาเป็นกลไกอย่างหนึ่งให้
นโยบายบรรลุตามเป้าประสงค์ ซึ่งในที่นี้ขอนาเสนอแต่เพียงนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
2) เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ภาครัฐเป็นต้นแบบในการ
ยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดาริอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติและดาเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ที่มุ่งเน้นการบริหารและการดาเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนการ
กระจายอานาจให้กับท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ให้มีอิสระและ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และ
ภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
1) ปฏิ รู ป กลไกการบริ ห ารประเทศทุ ก ระดั บ ปรับ โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อ ง
อย่างเหมาะสม มุ่งสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า กระจายอานาจและทรัพยากรและ เปิดโอกาสให้
ประชาชนอย่ างเท่าเทียม ในการเข้าถึงทรั พยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้า ป่า แร่ธาตุ โดยยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมและเป็นไปโดยสอดคล้องกับการบริหารจัดการในระดับชาติ รวมทั้ง การได้รับสวัสดิการทางสังคม
โอกาสทางการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุขจากภาครัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
2) ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนเกิ ดความรู้สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของชาติ อยู่ร่ว มกัน อย่ างสั น ติ สุ ข มี ความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทาง หรือการดาเนินการ
ที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคที่
เท่าเทียมกัน และการยอมรับความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่าง
กัน
6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุป ได้ บั ญ ญั ติให้ มี ก าร
ดาเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
เพื่ อให้ เด็ก เล็ ก ได้ รับ การพั ฒ นาร่ างกาย จิ ต ใจ วินัย อารมณ์ สั งคมและสติปั ญ ญาให้ ส มกับ วัย โดยไม่ เก็ บ
ค่าใช้จ่าย ให้ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ให้มีกลไกและ
ระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒ นาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมกั บ ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพ

ในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริห ารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้ มีการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้าง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งนี้
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ มาตรา 261 ก าหนดให้ ก ารปฏิ รู ป ตามมาตรา 258 จ. ด้ า นการศึ ก ษา
มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เกีย่ วข้องในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดาเนินการต่อไป
คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา (กอปศ.) ได้ ก าหนดแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง จาแนกใน
รายละเอียดเป็นประเด็นปฏิรูปรวม 29 ประเด็น รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม
(1.1) ผลลั พ ธ์ท างการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทั กษะ เจตคติ
ที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 54 วรรค 4
(1.2) ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู
(1.3) หลั ก สู ต รและกระบวนการจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ (educational core processes)
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ทางสังคมที่ถูกต้อง
(1.4) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems)
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจั ดการศึกษา ตลอดจนทรัพ ยากรด้านการศึกษาที่มีคุ ณ ภาพ ได้แ ก่
งบประมาณและเทคโนโลยี
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของ การสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย
(2.1) โอกาสในการเข้ า ถึ งการศึ ก ษาและเทคโนโลยี ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ (equity in access)
(2.2) โอกาสในการได้ รั บ ทางเลื อ กในการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ พั ฒ นาที่ เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพ
ของผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education)
(2.3) โอกาสในการได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเรีย นรู้ แ ละการพั ฒ นาทั ก ษะในการประกอบอาชี พ
ที่เหมาะสมกับ ศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based quality
of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. มุ่งความเป็น เลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage excellence
and competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี ศักยภาพสูง มีความเป็น
ผู้นา ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้ สามารถต่อยอด
งานวิจัย ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒ นาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ
ทั่ ว โลก สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ อี ก ทั้ ง
สถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้กับประเทศชั้นนาอื่น ๆ
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, agility and good
governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรม

และจริยธรรม ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อต่อการบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ 1-3
ข้างต้ น อย่ างครอบคลุ มและสมดุล (balanced and inclusive achievement) ทั้ งนี้ การศึก ษาที่ จะได้ รับ
การปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จากัดเฉพาะการ
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น
กอปศ. ได้กาหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
การศึกษาข้างต้น ไว้ดังนี้
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
- การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทา แก้ไข และ ปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
- การขั บ เคลื่ อ นการจั ด การศึก ษาเพื่ อการพั ฒ นาตนเองและการศึก ษาเพื่ อการเรีย นรู้ต ลอดชีวิ ต
เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
- การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น ได้แก่
- การพัฒ นาระบบการดูแล พัฒ นา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒ นา ร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
- การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่
- การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิ การ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ
- การยกระดับคุณ ภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมี การยกระดับ
คุณภาพอย่างเร่งด่วน
เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพั ฒ นาผู้ประกอบวิชาชีพ ครู และ
อาจารย์ มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
- การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ 9
เรื่องที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ได้แก่
- การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
- การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
- ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
- การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และ
ธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา

- การจั ด ตั้ งสถาบั น หลั ก สู ต รและการเรี ย นรู้ แ ห่ ง ชาติ (National Institute of Curriculum and
Learning)
เรื่ อ งที่ 6 : การปรั บ โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานในระบบการศึ ก ษา เพื่ อ บรรลุ เป้ า หมายในการ
ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป
3 ประเด็น ได้แก่
- สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
- พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
- การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization
for Educational and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่
- การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning
Reform : National Digital Learning Platform (NDLP))
- ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)
- การพั ฒ นาความเป็ น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล (digital citizenship) ในด้ า นความฉลาดรู้ ดิ จิ ทั ล (digital
literacy) ความฉลาดรู้ ส ารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้ สื่ อ (media literacy) เพื่ อ การรู้
วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติ กรรมที่สะท้อนการรู้
กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและ การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนข้างต้น จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะเร่งด่วน หรือ
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งครบวาระการทางานของ กอปศ. (2) ระยะสั้น หรื อภายใน 3 ปี และ
(3) ระยะกลาง-ระยะยาว หรื อ ภายใน 5 – 10 ปี ทั้ ง นี้ ป ระเด็ น ปฏิ รู ป ที่ มี ล าดั บ ส าคั ญ สู ง สุ ด และต้ อ ง
ดาเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วน มี 6 ประเด็น ได้แก่
(1) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ รวมถึง
กฎหมายส าคั ญ อื่ น ที่ เสนอโดย กอปศ. ซึ่ ง จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. .... ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ พื้ น นวั ต กรรมการศึ ก ษา พ.ศ. ....
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. .... และการจั ด ตั้ ง สถาบั น หลั ก สู ต รและการเรี ย นรู้ แ ห่ ง ชาติ
(2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับพื้นที่
โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่ มี
ความเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การ และระบบนิ เ วศที่ ส นั บ สนุ น ก ารด าเนิ น การของสถานศึ ก ษา
(3) นาเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตร และ
การเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ
(4) สร้าง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล นาความรู้
และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียนและครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล
(5) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือ แผนงาน
เพื่อการผลิตและพัฒนาครู สาหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ให้ตรงตามความจาเป็นของประเทศ
ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สาหรับท้องถิ่นขาดแคลน

(6) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ งชาติฉ บั บ ใหม่ เพื่ อเป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ และการปฏิ รู ป
การศึกษาให้เริ่มดาเนินการได้ และมีความต่อเนื่องในระยะยาว
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรั ฐบาลต่อสภานิติบั ญญั ติ แห่ งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557โดยได้
กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และ
ส่ งเสริม ความสามั คคี และความสมานฉัน ท์ ของประชาชนในชาติ โดยมีน โยบายที่ เกี่ยวข้ องกั บจุ ดเน้ น เชิ ง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 นโยบาย ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ตริ ย์ เป็ น องค์ ประกอบส าคัญ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณี การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูส ถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา
และมาตรการทางระบบสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็น
จานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้ าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่ วยงานทั้ งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลั กการทรงงาน สามารถนาหลั ก
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง
ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์
พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมการเมืองและ
ความมั่ น คงอาเซีย นในกิ จ การ 5 ด้าน ได้ แก่ การบริห ารจัด การชายแดน การสร้างความมั่ น คงทางทะเล
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้ าใจ เข้าถึง
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจาก
รัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลั กสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้
2.3 พัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ
2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดาเนินการดังนี้
3.1 ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่ ง สร้ า งโอกาส อาชี พ และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เข้ า สู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ้าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการ
ชุม ชนให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและมี ความยั่ งยื น มากยิ่งขึ้น รวมทั้ งการดู แลให้ มีระบบการกู้ ยืม ที่ เป็ น ธรรมและ
การสงเคราะห์ผู้ ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒ นาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิ ทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สั งคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
โดยสร้ างความเข้มแข็งและความพร้ อมแก่แรงงานไทยและร่วมพั ฒ นาระบบความคุ้มครองทางสั งคมของ
แรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว
3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกัน การเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ
ผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการ แผนที่ที่ทันสมัย แก้ ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและ
แนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญ ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้น การเรียนรู้เพื่อสร้างสั มมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒ นากาลั งคนให้ เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน

และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัด
ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่ส ามารถประกอบอาชีพ ได้ห ลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้ งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคั ญ ในการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งสั น ติ สุ ขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒ นธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศ าสตร์และ
ความเป็นไทย น้ าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุ นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒ นธรรม
สากล และการสร้ างสรรค์ งานศิ ล ปะและวัฒ นธรรมที่ เป็ น สากล เพื่ อ เตรียมเข้าสู่ เสาหลั ก วัฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลู ก ฝั งค่ านิ ย มและจิ ต ส านึ ก ที่ ดี รวมทั้ งสนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ คุ ณ ภาพ เพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
5.2 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพ โดยเน้ นการป้ องกั นโรคมากกว่ารอให้ ป่ วยแล้ ว จึงมารัก ษา
สร้ า งกลไกการจั ด การสุ ข ภาพในระดั บ เขตแทนการกระจุ ก ตั ว อยู่ ที่ ส่ ว นกลาง ปรั บ ระบบการจ้ า งงาน

การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วม
ในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล
5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้น
การแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ
5.5 ส่ งเสริมการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่ อในการพัฒ นาลักษณะนิสัยเยาวชนให้ มีน้าใจ
นั ก กี ฬ า มี วิ นั ย ปฏิ บั ติ ต ามกฎกติ ก ามารยาท และมี ค วามสามั ค คี อี ก ทั้ ง พั ฒ นานั ก กี ฬ าให้ มี ศั ก ยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
5.6 ประสานการท้างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุ ญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้
มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสม กับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่ วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทาไว้
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
6.7 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
6.8 แก้ ปั ญ หาน้ าท่ ว มในฤดู ฝ นทั้ งที่ ท่ ว มเป็ น บริเวณกว้า งและท่ ว มเฉพาะพื้ น ที่ และปั ญ หา
ขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบาง
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
6.10 ปรับ ปรุ งวิธีการจั ดเก็บ ภาษีให้ จัดเก็ บได้อย่างครบถ้ว น โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี ให้
คงอั ตราภาษี เงิน ได้ไว้ในระดับ ปั จ จุ บั น ทั้งบุ คคลธรรมดาและนิ ติบุ ค คล แต่ ป รับ ปรุงโครงสร้างอัต ราภาษี
ทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจานวนสูงมากกว่า 700,000
ล้ านบาท และเป็ น ภาระงบประมาณใน 5 ปี ข้างหน้ า อันจะท าให้ เหลื องบประมาณเพื่ อการลงทุ นพั ฒ นา
ประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และ
ยืดระยะเวลาช้าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบก

6.13 ปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การในสาขาขนส่ งที่ มี ก ารแยกบทบาทและภารกิ จ ของ
หน่ วยงานระดับ นโยบาย หน่ วยงานกากับ ดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่ว ยงานกากับดูแล
ระบบราง
6.14 พัฒ นาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิ ทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี
6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภ าคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคลื่ อนย้ ายในด้านสิ น ค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝี มือ และปัจจัยการผลิ ตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้
7.3 พัฒ นาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน
7.5 ต่ อ เชื่ อ มเส้ น ทางคมนาคมขนส่ งและระบบโลจิส ติ ก ส์ จากฐานการผลิ ต ในชุ ม ชนสู่ แหล่ ง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.6 พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษโดยเริ่ ม จากการพั ฒ นาด่ า นการค้ า ชายแดนและโครงข่ า ย
การคมนาคมขนส่ งบริ เวณประตู การค้ าหลั ก ของประเทศเพื่ อ รองรับ การเชื่ อ มโยงกระบวนการผลิ ต และ
การลงทุนข้ามแดน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
8.2 เร่ งเสริ ม สร้ างสั งคมนวัต กรรม โดยส่ งเสริม ระบบการเรีย นการสอนที่ เชื่ อ มโยงระหว่ าง
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ การผลิ ต ก าลั ง คนในสาขาที่ ข าดแคลน
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท้างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

8.3 ปฏิรูประบบการให้ สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
9.3 ในระยะต่อ ไป พั ฒ นาระบบบริห ารจัด การที่ ดิน และแก้ ไขการบุ กรุกที่ ดิน ของรัฐ โดยยึ ด
แนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
9.5 เร่งรั ดการควบคุ มมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสี ย ที่เกิดจากการผลิ ตและบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น
10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว
ประหยั ด และสะดวก ทั้ งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้ รับ ผิ ดชอบที่ ชั ดเจน ขั้น ตอนที่ แ น่ น อน
ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
10.6 ปรับ ปรุงและจั ด ให้ มีกฎหมายเพื่ อให้ ครอบคลุ ม การป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

11.2 เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัด ทากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิด
กว้างขึ้น
11.3 ในระยะต่ อไป จะจั ด ตั้งองค์ กรปฏิ รูป กระบวนการยุติ ธ รรมที่ ป ราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
11.4 น าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมัย และความรู้ท างนิ ติ วิท ยาศาสตร์ม าใช้ เพื่ อ เร่งรัด การดาเนิ น คดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็ นธรรม และมีระบบฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและ
นาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
11.5 ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและค่ า ใช้ จ่ ายแก่ ป ระชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว
11.6 น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้ อ งกั น การฟอกเงิน มาใช้ ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพื่อวาง
กรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒ นาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการ
จั ดการศึ กษาเพื่ อปวงชน (Education for All) หลั กการจั ดการศึ กษาเพื่ อความเท่ าเที ยม และทั่ ว ถึ ง (Inclusive
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม
(All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs
2030) ประเด็น ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณ ภาพของคนช่ ว งวัย การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์
ชาติมาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุกช่ว งวัยมีความรักในสถาบันหลั กของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒ นาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับ คุณ ภาพและส่ งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพั ฒ นาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้น ที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
1. ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทยและทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาแหล่ งเรี ย นรู้ สื่ อ ต าราเรีย น และสื่ อ การเรีย นรู้ ต่ าง ๆ ให้ มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3. สร้ า งเสริ ม และปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มของคนไทยให้ มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุก
ช่วงวัย
3. ระบบข้อ มูล รายบุค คลและสารสนเทศทางการศึก ษาที่ค รอบคลุม ถูก ต้อ ง
เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้ อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2. ส่ งเสริ มและพัฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ การ
เรี ย นรู้ ต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรั บ ปรุ งกฎหมายเกี่ ยวกับ ระบบการเงิน เพื่ อการศึ กษาที่ ส่ งผลต่อ คุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
บทบาทของหน่ว ยงานระดั บภู มิภ าคในการขั บเคลื่ อนแผนการศึก ษาแห่ งชาติ สู่การปฏิบัติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี ได้กาหนดแนวทางเพื่อให้ ห น่ว ยงานระดับ ภูมิภ าค ได้แ ก่
สานัก งานศึก ษาธิก ารภาค สานัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา และหน่ว ยงาน
อื่น ที่เกี่ย วข้องในระดับ ภูมิภ าค ไปดาเนิ น การตามแผน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1) กาหนดเป้ าหมายการพั ฒ นาผู้ เรียนในส่ ว นที่ส อดคล้ องกับสภาพและบริ บทของพื้น ที่
ท้อ งถิ่น
2) พัฒ นาหลั กสู ตรท้ องถิ่น ที่ส อดคล้ องบริบ ทพื้นที่ ภู มิสั งคม อาชี พ ที่ส นองตอบการพัฒ นา
เอกลั ก ษณ์ เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรมและความต้ องการของชุมชนและภูมิภ าค
3) ส่ งเสริม การจั ดการเรี ย นรู้ ด้านความเป็น พลเมื อง การปลู กฝั ง และเสริมสร้ างวิถี
ประชาธิป ไตย ความสามั ค คี สมานฉัน ท์ สั นติวิธี ส่ งเสริมการอยู่ร่ว มกันในชุ มชนที่ ส อดคล้ อ งกั บบริบ ท
ของแต่ล ะพื้น ที่และต่ อต้า นการทุจ ริ ต คอร์ รัปชั่น

4) จั ดระบบและรู ป แบบการเสริ มขวั ญและกาลั งใจ ความปลอดภัย ของครู อาจารย์ และ
บุ คลากรทางการศึก ษาและผู้ เรี ย น
5) ส่ งเสริม การจั ดการเรี ย นรู้ เพื่ อป้ องกันและแก้ ไ ขภัยคุ กคาม ในรูปแบบใหม่สาหรั บผู้ เรียน
ในสถานศึ กษาทุ กระดับ และประเภท
6) ดาเนิ น การในภารกิ จ อื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้ อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
1) วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลด้านบริบทและศักยภาพของพื้นที่ด้านการผลิต การประกอบอาชีพ และ
การบริการ เพื่อการกาหนดความต้องการในการพัฒนาคนในสาขาต่าง ๆ ในภูมิภาค
2) จั ดท าฐานข้อมูล ด้านอาชีพ แผนการผลิ ตผู้ เรียนในสาขาต่าง ๆ ที่ส อดคล้ องและสนองความ
ต้องการของภูมิภาคและท้องถิ่น
3) กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในพื้นที่ผลิตและ
พัฒนากาลังแรงงานตามแผนการผลิตที่สอดคล้องและสนองความต้องการของภูมิภาคและท้องถิ่น
4) ระดมสรรพก าลั ง และการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่ ใ นการสนั บ สนุ น และร่ ว ม
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้เรียนและคนในพื้นที่
5) สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม การฝึ ก ประสบการณ์ อ าชี พ การประกอบอาชี พ อิ ส ระ และการเป็ น
ผู้ประกอบการของผู้เรียนระดับต่าง ๆ
6) ดาเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในส่วนที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของพื้นที่ ท้องถิ่น
2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ โดยบูรณาการการให้บริการการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ภูมิสังคม อาชีพที่สนองตอบการ
พัฒนาเอกลักษณ์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนและภูมิภาค
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรัก ความภูมิใจในชุมชน และพื้นที่ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมที่ดีงาม
5) ส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
6) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและหลากหลาย
7) กากับ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
8) จัดระบบและรูปแบบการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบท
ของภูมิภาคและพื้นที่
9) ส่งเสริมการพัฒนาครูสู่การเป็นครูแกนนา (Master Teacher) และครูมืออาชีพ (Professional
Teacher) ที่สะท้อนทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู
10) ดาเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สาหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2) พัฒ นาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริห ารจัดการระดับ สถานศึกษา หน่วยงานส่ ว น
ภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลาง
3) ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการบันทึกและจัดกระทาข้อมูลและสารสนเทศสาหรับสถานศึกษา
4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา
5) ดาเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัยให้มีพฤติกรรมและทักษะที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) พั ฒ นาแหล่ งเรี ย นรู้ และสื่ อ การเรี ย นรู้ต่ า ง ๆ ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน ในเรื่ อ งสิ่ งแวดล้ อ มที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ให้กับคนทุกช่วงวัย
3) สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานใน
เรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับคนทุกช่วงวัย
4) พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) กากับ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ดาเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1) ปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกการบริหารและการจัดการของหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรองรับ
บทบาทหน้าที่ผู้กากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ
และความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการบริหารและจัดการศึกษา
2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการจั ด การสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานขนาดเล็ ก การพั ฒ นา
สถานศึกษาในพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ (Magnet School) และการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
3) พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กที่เลิก/ควบรวมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตามความต้องการจาเป็น
4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา หรือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน มูลนิธิ วัด องค์กรเอกชน สถานประกอบการ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา
5) กาหนดแผนงาน ขั้นตอน และมาตรการทางการบริหาร เพื่อกระจายอัตรากาลังครูให้เหมาะสม
6) พัฒ นากระบวนการบริหารจัดการอัตรากาลังครู และระบบการจ้างครู เพื่อให้ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีจานวนที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูให้เหมาะสม
7) ดาเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) มีสาระสาคัญ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึ กษาและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มีคุ ณ ภาพ เท่ าเที ย ม และไม่ มี ค่าใช้จ่ าย น าไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ท างการเรียนที่ มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 ใช้ตัวชี้วัดทดแทน จานวน 6 ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.3 ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา
รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้แ ละมี คุ ณ ภาพ ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.4เพิ่ ม จานวนเยาวชนและผู้ ใ หญ่ ที่ มี ทักษะที่จาเป็น รวมถึงทักษะทาง
เทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.5ขจั ด ความเหลื่ อมล้าทางเพศในการศึก ษา และสร้ างหลั กประกั น
ว่ากลุ่ ม ที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้ พิก าร ชนพื้ นเมื อ ง และเด็ก เข้า ถึง การศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.6 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า เยาวชนทุ ก คนและผู้ ใ หญ่ ใ นสั ด ส่ ว นที่ สู ง
ทั้ ง หญิ ง และชาย สามารถอ่ า นออกเขี ย นได้ และคานวณได้ ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็น
สาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่
ยั่งยืนฯ ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.8 สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลสาหรับทุกคน
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.9 ขยายจานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สาหรับประเทศกาลังพัฒนา
โดยเฉพาประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ฯ
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.10 เพิ่มจานวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดาเนินการผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนาฯ
10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงบประมาณ ได้กาหนดโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒ นาที่สาคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยื น (พ.ศ. 2558 - 2573) กรอบแนวคิดการพั ฒ นาประเทศไปสู่ ประเทศไทย 4.0
นโยบายความมั่น คงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของรัฐ บาล และแผนแม่ บทอื่น ๆ รวมทั้ งได้
น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคานึงถึง
หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม และให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ
การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้นายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาประกอบการพิจารณากาหนดโครงสร้างแผนงาน เพื่อบูรณาการ

การดาเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
1. นาแนวทางการพัฒนาที่สาคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 36 ประเด็น มาเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงสร้างแผนงาน เพื่อให้สามารถ
แสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. การพิจารณากาหนดแผนงาน เพื่อรองรับการดาเนินงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่มีการกาหนดประเด็นนโยบายจัดสรรงบประมาณและยุทธศาสตร์ที่เป็น
จุดเน้น ของแต่ละภาค เพื่อให้ ส่วนราชการสามารถใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณในมิติ
ยุทธศาสตร์และมิติห น่ วยงานที่สอดคล้ องกับความต้องการของมิติพื้นที่ โดยส านักงบประมาณจะกาหนด
วัตถุป ระสงค์ของแผนงาน เป็ น กรอบในการดาเนินงาน และกาหนดขอบเขตภารกิจของแต่ล ะแผนงานให้
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณ รวมทั้งส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ระดับภาคอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
องค์ประกอบของโครงสร้างแผนงาน
1) องค์ประกอบระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ
ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโต
จากภายใน
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(7) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
สานักงบประมาณได้กาหนดโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยแผนงาน รวม 62 แผนงาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดน
และทางทะเล
1.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1.7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
1.8 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
1.9 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
1.10 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวดิ่ง

สู่แนวราบ
1.11 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)
1.11.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
1.11.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง
ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.11.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน
ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล
1.11.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.11.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1.11.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1.11.7 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
1.11.8 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
1.11.9 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ
1.11.10 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคงจากแนวดิ่งสู่แนวราบ
1.12 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
1.12.1 แผนงานรองเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
1.12.2 แผนงานรองปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.12.3 แผนงานรองรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคง
ชายแดนและทางทะเล
1.12.4 แผนงานรองขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.12.5 แผนงานรองจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1.12.6 แผนงานรองป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1.12.7 แผนงานรองส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
1.12.8 แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
1.12.9 แผนงานรองพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
1.12.10 แผนงานรองปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจาก
แนวดิ่งสู่แนวราบ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และ
การลงทุน
2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
2.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล
2.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2.11 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
2.12 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.15 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
2.16 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ)
2.17 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)
2.17.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.17.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
2.17.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.17.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
2.17.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
2.17.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.17.7 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
2.17.8 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.17.9 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.17.10 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2.17.11 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
2.17.12 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2.17.13 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐวิจัยและนวัตกรรม
2.17.14 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
2.17.15 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
2.18 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.18.1 แผนงานรองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.18.2 แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า
และการลงทุน
2.18.3 แผนงานรองพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.18.4 แผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
2.18.5 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

2.18.6 แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.18.7 แผนงานรองพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล
2.18.8 แผนงานรองพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.18.9 แผนงานรองขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.18.10 แผนงานรองพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2.18.11 แผนงานรองพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
2.18.12 แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2.18.13 แผนงานรองวิจัยและนวัตกรรม
2.18.14 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.18.15 แผนงานรองพัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท
3.8.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง
3.8.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.8.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
3.8.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.8.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
3.9 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.9.1 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.9.2 แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3.9.3 แผนงานรองพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.9.4 แผนงานรองส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
3.9.5 แผนงานรองสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.9.6 แผนงานรองสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจาก
ภายใน
4.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.3 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
4.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
4.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้าและสร้างการเติบโตจากภายใน)
4.7 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าและสร้าง
การเติบโตจากภายใน)

4.7.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
4.7.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.7.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.7.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และชุมชน
4.7.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุน
การพัฒนา
4.8 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโต
จากภายใน
4.8.1 แผนงานรองสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.8.2 แผนงานรองพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.8.3 แผนงานรองสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.8.4 แผนงานรองสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
4.8.5 แผนงานรองพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
5.1 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
5.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
5.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
5.6 แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
5.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)
5.8 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)
5.8.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.8.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้า
5.8.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.8.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อม
5.8.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ
5.8.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
การคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
5.9 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.9.1 แผนงานรองจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.9.2 แผนงานรองบริหารจัดการทรัพยากรน้า
5.9.3 แผนงานรองพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.9.4 แผนงานรองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
5.9.5 แผนงานรองจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
5.9.6 แผนงานรองการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
6.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.8 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
6.9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)
6.9.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.9.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6.9.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
6.9.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
6.9.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.9.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.9.7 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.9.8 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
6.9.9 งบกลาง : เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
6.9.10 งบกลาง : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
6.9.11 งบกลาง : เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
6.9.12 งบกลาง : เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
6.9.13 งบกลาง : เงินสมทบของลูกจ้างประจา
6.10 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.10.1 แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.10.2 แผนงานรองส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.10.3 แผนงานรองส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
6.10.4 แผนงานรองพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.10.5 แผนงานรองต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.10.6 แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.10.7 แผนงานรองพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

6.10.8 แผนงานรองบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
11. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบ สานพระราชปณิ ธานและพระบรมราโชบายด้านการศึ กษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด
และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึก ษาธิก ารจะดาเนิ น การตามแผนยุ ทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ดาเนินการ 6 ด้าน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็น
หลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริ มสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั ก น้ อมนาพระราชปณิ ธานและพระราช
กระแสด้ านการศึ กษา พั ฒ นาหลั กสู ตร การเรียนการสอนวิช าที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ยวประวัติ ศาสตร์และสถาบั น
พระมหากษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา

2.1.1 ยกระดั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษรองรั บ Thailand 4.0 ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
จัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการ
อบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะดาเนินการ
เป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับ เคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
2.2 ผลิ ตก าลั งคนรองรั บ New S-Curve โดยสานพลั งประชารั ฐด้ านการศึ กษาและจั ดการศึ กษา
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน”
โดยมุ่ งเน้ น ให้ นั กเรี ย น นั ก ศึกษาได้ฝึ กทั กษะฝี มือควบคู่กับ การฝึ กทั กษะการท างานร่ว มกับ ผู้ อื่น เพื่ อให้ มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรั บ ปรุ งกระบวนการเรี ย นการสอน เร่ งรั ด การพั ฒ นาอาจารย์ เพื่ อ ผลิ ต นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3
- 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อ
ยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร โดยเพิ่ ม 3 วิช า ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แ ก่ วิช าภู มิ ศาสตร์ ICT และ
Design and Technology โดยวิ ช า ICT และ Design and Technology เป็ น การสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ จาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาล
ฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผล
การทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล

1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมิน ผล O – Net ในวิชาสั งคมศึกษาให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิช าคณิ ตศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางานออก
ข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา
การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครู
อยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลั กสู ตรในการอบรมครูให้ มีค วามเชื่ อมโยงกั บการได้ รับ วิท ยฐานะและการได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รั บการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒ นาครูด้วย
ระบบ TEPE Online
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษาโดยยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
ที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาเป็ น พิ เศษอย่ างเร่ งด่ ว น (ICU) รวมทั้ งการด าเนิ นการตามแนวทาง
No Child Left Behind คือ จั ดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาผ่ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยบู รณาการเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึกษาให้ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ
ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะนากลับมาใช้ประโยชน์
2. การสร้ างจิ ตส านึ กการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น เช่ น โรงเรี ยนตามพระราชด าริ : ต้ น แบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ

6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จานวน 12
ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 ยุทธศาสตร์
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
1.1 พั ฒ นากระบวนการเรียนการสอนที่ มีคุณ ภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทั กษะ
พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.2 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ /
ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อ
การผลิตสื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
1.4 ปรับ ปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติให้ ส อดคล้ องกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2.2 ปรั บ ระบบการผลิ ต ครู คณ าจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ
ครูที่สอนคละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2.4 สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
3.1 เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้

4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
4.5 เร่งพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพมีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่
ทันสมัยและไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
การรายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเชื่อ มโยงข้อมูล การศึกษาทุ กระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ
เป็นปัจจุบั น และมีมาตรฐานเดียวกัน
5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย
เน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลด
วามเหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความ
เป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
6.6 ส่ งเสริ มและขยายผลให้ สถานศึ กษาระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ มี ความพร้อม
พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
13. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2564
จากการศึ กษาแผนพั ฒ นาจั งหวัด มหาสารคาม พ.ศ. 2561 - 2564 พบว่า จังหวัด มหาสารคาม
มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัด โดยพยายามจะยกระดับให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางบริการ
ทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยการบูรณาการพัฒ นา
คุณภาพการเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ทั้งระบบ ส่งเสริมการบริการทางวิชาการวิชาชีพและ

ท านุ บ ารุ งศาสนาศิล ปวัฒ นธรรมสู ชุ มชน และการพั ฒ นาเครือข่ ายสถาบั น การศึก ษาเพื่ อ น าไปสู ก ารเป็ น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังรายละเอียดตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม
และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์จังหวัดมหาสารคาม
“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการเกษตรกรรมของจังหวัด และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิต
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น
4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมเข้มแข็งและได้รับบริการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
เป้าประสงค์รวม
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว จึงมีการกาหนดเป้าประสงค์ที่สาคัญไว้ ดังนี้
1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด
2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
3. เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการ
ทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน
ของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์
14. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานทางการศึกษาภายใน
จังหวัดให้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน เพื่อที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจะได้นามา
วิเคราะห์ในภาพรวมของจังหวัด ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths: S)
1. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ร่วมกัน รวมถึงได้ขับเคลื่อนงานทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์/นโยบายทุกระดับ

2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามมีโครงสร้างหน่วยงานตามระบบราชการ มีการ
กาหนดตาแหน่งและอานาจหน้าที่ของบุคลากรทุกสายงานอย่างชัดเจน มีการแบ่งกลุ่มงานภายในและหน้าที่
ความรับผิดชอบ
3. การบริหารจัดการภายในของหน่วยงานทางการศึกษา ให้ความสาคัญในการดาเนินงานเป็นกลุ่ม
และเครือข่าย เช่น เครือข่ายสถานศึกษา
4. หน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคาม มีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี
และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริหารจัดการตามระเบียบกฎหมาย
5. หน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคาม มีระบบการติดตามประเมินผลที่เป็นเครื่องมือ
สาหรับการกากับติดตามการบริหารจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา ตัวชี้วัด และนโยบาย
6. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และจรรยาบรรณ
7. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม เปิดให้บริการทางการศึกษาได้
ครอบคลุมทุกระดับ ทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน
8. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
มีสัดส่วนอยู่ในระดับสูง (99.22)
9. อัตราการเข้าเรียนของประชากรอายุ 6-11 ปี 12-14 ปี 15-17 ปี ในจังหวัดมหาสารคามที่ได้เข้า
เรียนระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า (15-17 ปี) อยู่ในระดับสูง (91.08, 93.14, 80.90)
10. ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-19 ปี) จังหวัดมหาสารคาม มีอัตราเพิ่มขึ้นในปี
พ.ศ. 2561 โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 อัตรา +0.02 ปี/คน (พ.ศ. 2560 = 10.69 ปี/คน/ พ.ศ. 2561 =
10.77 ปี/คน)
11. พัฒนาการของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัยของจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
มีสัดส่วนสูงขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ร้อยละ +1.96 (พ.ศ. 2560 = ร้อยละ 95.76 / พ.ศ. 2561 = ร้อยละ 97.72)
และมีสัดส่วนสูงกว่าระดับประเทศ (96.66)
12. ผู้เรียนพิการ คนด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษในจังหวัด ได้รับการประกันโอกาสเข้าถึง
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคามและหน่วย
บริการในทุกอาเภอเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนกลุ่มนี้อย่างทั่วถึง
13. สถาบันอุดมศึกษามีอาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการทาวิจัยสูง
14. สถาบันอุดมศึกษามีนโยบายด้านการด้านการบริการวิชาการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
15. มีสถานศึกษาเอกชนที่ให้บริการในระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงระดับ
อาชีวศึกษา ซึ่งสะท้อนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคเอกงชน และการขยายโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น
16. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รองรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย
2. จุดอ่อน (Weakness: W)
1. การศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามประสบปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ต่อสังคม
ภายนอก
2. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ประสบปัญหาด้านครุภัณฑ์สานักงานที่ไม่ทันสมัย และขาด
งบประมาณในการบารุงรักษา
3. สถานศึกษาส่วนมาก พบปัญหานักเรียน/นักศึกษาออกกลางคัน

4. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม พบปัญหาด้านการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงข้อมูลภายในจังหวัด
5. ครูผู้สอนมีภาระงานอื่นมากเกินไป ส่งผลให้มีเวลาในการสอนนักเรียนไม่เต็มที่ ในขณะที่อาจารย์
ระดับอุดมศึกษามีภาระงานสอนมาก จนส่งผลให้ไม่มีเวลาในการทาวิจัย
6. สถานศึกษามีครูผู้สอนไม่ตรงตามวิชาเอก และครูไม่ครบชั้น
7. คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 จังหวัดมหาสารคาม มีอัตราส่วนลดลง และ
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ ปี พ.ศ. 2559 = ร้อยละ 95.09 พ.ศ. 2561 = ร้อยละ 82.54 ซึ่งลดลง
ร้อยละ -12.55
8. ผลการทดสอบ O-NET ของนั กเรียนระดั บ ชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระดับจั งหวัดมหาสารคาม ทุกรายวิชา ส่ วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ ยร้อยละต่ากว่าร้อยละ 50
ซึ่งรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ใ นระดับต่า คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยต่าสุด
คือ วิชาภาษาอังกฤษ
9. ผลการทดสอบ V-NET ของนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ส่วนมากมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละไม่ถึงร้อยละ 50 โดยรายวิชาที่มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10. ผลการทดสอบ N-NET ของนักเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของจังหวัดมหาสารคามมีแนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนมากไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งวิชาที่มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต่า คือ สาระความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมไปถึงรายวิชาด้านสังคม
ศึกษาด้วย
11. ผลการทดสอบ B-NET ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละไม่ถึงร้อยละ 50 ทุกรายวิชา (ภาษา
บาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย)
12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพบปัญหาผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ในระดับ
ต่า เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส การขาดครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขาดครูสอนใน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี เป็นต้น
13. สถาบันอุดมศึกษามีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและได้ตาแหน่งทางวิชาการจานวนน้อย
3. โอกาส (Opportunities: O)
1. ผู้ปกครองยอมรับ/ให้ความสาคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน ให้ความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษา
และพร้อมให้ความร่วมมือ
2. กฎหมายและนโยบายด้านการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่บุคคลทุกประเภท (คนพิการ คนด้อยโอกาส คนที่มีความสามารถพิเศษ ฯลฯ) ได้เรียนอย่าง
ทั่วถึง เกิดความเท่าเทียม และเป็นธรรมในสังคมมากยิ่งขึ้น
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผล
ให้การพัฒนาศักยภาพคนในประเทศมีเป้าหมายและมีความชัดเจนขึ้น รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายระดับ
ต่าง ๆ เอื้อต่อการจัดการศึกษา
4. กระทรวงศึกษาธิการก็มีจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน มีแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

5. การกระจายอานาจในการบริหารจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษาส่งผลให้เกิดความคล่องตัวใน
การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค
6. นโยบายทวิศึกษา ส่งผลให้เกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพของผู้เรียน
7. จังหวัดมหาสารคามมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
8. นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วยลดภารค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ที่หลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นครูให้
ความรู้ เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การดารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
10. ชุมชน วัด ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักเรียน วัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีทุนใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารและวัสดุอุปกรณ์
การเรียน
11. สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัย ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ
12. การติดต่อสื่อสาร และการคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
13. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทาให้งบประมาณด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
14. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพของผู้เรียนมากขึ้น
4. อุปสรรค (Threat: T)
1. ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง ส่งผลต่อการลดลง
ของนักเรียน เกิดโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น และส่งผลให้นักเรียนขาดจิตสานักรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตน
2. ผู้ปกครองบางส่วนไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด ไม่ได้ดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง ส่งผลให้ครอบครัว
ขาดความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่ด้านการเรียนของเด็ก หรือบางกรณีที่มีการนาบุตรหลานติดตามไปด้วย
ก็จะส่งผลให้เด็กไม่ได้เรียนต่อเนื่อง
3. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนสายสามัญและอุดมศึกษามากกว่าสายอาชีวศึกษา ด้วยมี
เจตคติและค่านิยมให้บุตรหลานได้เรียนในระดับปริญญาและมีทัศคติเชิงลบต่อผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา
4. ส าหรั บ การจั ด การศึ กษาเอกชน ต้ อ งแข่ งขั น กับ การสถานศึก ษาของรัฐ ซึ่งมี ส ถานศึ กษาที่ เปิ ด
ให้บริการจานวนมาก ส่งผลต่อจานวนนักเรียนที่เข้าเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปีการศึกษา
5. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่บ่อยครั้ง เป็นเหตุให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง
6. แม้จะมีกฎหมาย ระเบียบ หรือนโยบายที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา และบางกรณีก็มีปัญหาในการ
นาสู่การปฏิบัติ อย่างเช่น จุดเน้นของนโยบายเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มี การปรับเปลี่ยนแนวทางบ่อย ส่งผล
ให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียนมี
แนวโน้มลดลง
7. ครอบครัวของผู้เรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บางส่วนไม่มีงานทา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุน
การจัดการศึกษา
8. ชุมชนบางแห่งมีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด
9. ความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการเรียนรู้ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของผู้เรียน อีกทั้ง ผู้ประกอบการด้านการบริการสื่อและเทคโนโลยีบางส่วน ขาดจิตสานึกในการให้บริการสื่อ
ที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามโดยใช้ตารางเมตริกซ์ (TOWS Matrix)
SO ใช้จุดแข็งเพื่อให้ได้รับโอกาสมากที่สุด
1. กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ โดยใช้ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน และผู้ปกครอง เป็นตัวขับเคลื่อนให้มากยิ่งขึ้น
2. อาศัยนโยบายรัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและนโยบายเรียนฟรี
ในการสนับสนุนให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น
3. เน้นใช้ระบบการติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสาหรับการกากับ
ติดตามการบริหารจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์
และนโยบายด้านการศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา ในสถานศึกษา
5. สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
6. พัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นหลักประกันการศึกษา
ที่เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม
7. พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนให้เข้มแข็ง และเป็น
แหล่งผลิตแรงงานฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงาน
8. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา และเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

WO ลดจุดอ่อนเพื่อเพิ่มโอกาส
1. จัดทาโครงการ แผนงาน กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดาเนินงานจากรัฐ
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันเพื่อเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด
โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
3. อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดทาระบบทาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาที่ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงทั้งจังหวัด
4. นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนทุกระดับชั้น
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
6. มุ่งเน้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
7. สนับสนุนให้มีการการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. สร้างเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา

ST ใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้มี
ความทัดเทียมกัน
2. สถานศึกษาเอกชนใช้ระบบการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
3. ส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรและทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพให้ผู้เรียนและ
ชุมชน โดยการน้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้
5. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข ยาเสพติด รวมถึงการส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ปลอดอบายมุขและยาเสพติด
6. จัดการเรียนการสอน โดยการนาสื่อ เทคโนโลยี ที่อยู่ในความสนใจของ
ผู้เรียน มาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอาชีพ
พร้อมทั้งส่งเสริมจริยธรรมในการใช้สื่อแก่ผู้เรียนด้วย

WT ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
1. สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยใช้กลไกการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนขับเคลื่อน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาไปด้วยในทางหนึ่ง
2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาต้องสร้างแรงบันดาลใจหรือ
รณรงค์ให้ผู้เรียนหันมาใส่ใจการเรียนมากยิ่งขึ้น
3. สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาต้องเปิดโอกาส ส่งเสริมสนับสนุน
สร้างแรงจูงใจ และขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ส่วนที่ 3
กำรขับเคลื่อนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2562 – 2565)
จังหวัดมหำสำรคำม
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่
ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ) มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดทิศทางการศึกษาภายในจังหวัด ให้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนการศึกษาแห่ งชาติ นโยบายรัฐ บาล นโยบายและยุท ธศาสตร์กระทรวงศึก ษาธิการ
นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ รวมถึงบริบทและการพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาคนในจังหวัดรวมถึงเด็กและเยาวชนให้ “เก่ง ดี มีสุข” ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามได้ กาหนด วิสัยทัศน์
พัน ธกิจ เป้ าประสงค์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดมหาสารคาม ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
“มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”

พันธกิจ
1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม และเป็นธรรม
2) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล
4) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
2) ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีทักษะอาชีพ
ตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 มุ่งสู่สากล
4) ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5) หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

สาหรับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ สามารถพิจารณาได้จากตารางต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดมหาสารคาม

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ส่งเสริม
1. สร้างโอกาสทาง
สนับสนุน
การศึกษาและการ
ให้ผู้เรียนได้รับ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง เท่า
เทียม และเป็น
ธรรม

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุก
คนได้รับ
การศึกษา
เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่าง
ทั่วถึง เท่า
เทียม และเป็น
ธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชากรอายุก่อน 3 ปี ใน
จังหวัด ได้รบั การพัฒนาทุกด้าน
2. ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ใน
จังหวัด ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
70
80
90 100 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็ม
90
95 100 100 ตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย

3. ร้อยละของประชากรอายุ 6 - 11 ปี ใน
จังหวัด ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา

100

100

100

100

4. ร้อยละของประชากรอายุ 12 - 14 ปี ใน
จังหวัด ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า

100

100

100

100

5. ร้อยละของประชากรอายุ 15 -17 ปี ใน
จังหวัด ได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า

80

85

90

6. ปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรวัย
แรงงานอายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัดเพิ่มขึ้น

10.0

10.3

10.5

7. ร้อยละของแรงงานขอเทียบโอนความรู้/
ประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณวุฒิ

2. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แก่ผู้เรียนทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคน
พิการ
ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
3. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา

5

10

15

95

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุก
10.7 กลุ่มเป้าหมาย
20

5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ตาราเรียน และสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ ให้
มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565

การศึกษาเพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคน
พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษา
9. ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรม/พัฒนา
ทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนาความรู้ไปใช้
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้

100

50

100

50

100

60

100

60

10. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ทไี่ ด้รบั การ
พัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาที่
มีคุณภาพ

20

30

40

50

11. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการสืบ
สานวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น การกีฬา
และการท่องเที่ยวของจังหวัด

10

20

30

40

12. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบัน
ศาสนา มูลนิธิ สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ

5

10

15

15

กลยุทธ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาและการ
บริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทาง
การศึกษาของจังหวัด ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงข้อมูล
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้เป็น
เอกภาพและเป็นปัจจุบัน
8. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร
พื้นฐาน/อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
9. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและ

การสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
13. ร้อยละของผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนเทียบกับเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565
10
20
30
40

14. ร้อยละของผู้สูงวัยทีไ่ ด้รับบริการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิต

10

20

30

40

15. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ
DLIT DLTV ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสูงขึ้น

80

80

80

80

16. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รบั บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ตากว่
่ า 30 Mbps

30
30
30
30
Mbps Mbps Mbps Mbps

17. มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ของจังหวัดที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน

มี

มี

มี

มี

18. จานวนรายการประเภทสื่อที่ผา่ นการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล จาแนกตามระดับและประเภท
การศึกษา

20

30

40

50

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565
19. จานวนระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และ 5
10
15
20
นวัตกรรมการเรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้
20. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ออกกลางคัน
21. สัดส่วนผูเ้ รียนเอกชนสูงขึ้นเมือ่ เทียบกับ
รัฐ

20
10:90

15

10

15: 85 20 : 80

5
25:75

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. ส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียน
ให้มีสุขภาวะ
ที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

2) เสริมสร้างสุขภาวะที่
ดี คุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริม
สนับสนุน
ผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม
มีภูมิคุ้มกันต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
60
70
80
90 1. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้าน
60
70
80
90 การศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่เกี่ยวกับการศึกษา

3. ร้อยละของโครงการอบรม กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด

100

100

100

100

4. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น

100

100

100

100

5. ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ความ
ปรองดองสมานฉันท์และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

100

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ ความปรองดองสมานฉันท์
และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
3. สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความเป็นพลเมืองและพลโลก

100

100

100

4. ส่งเสริม สนับสนุน การนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
5. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่
ดี คุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
6. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้าง
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็น
พลเมืองและพลโลก

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 6. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างสานึกรัก
ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

7. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และการ
สร้างสานึกรักชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม

100

100

100

100

8. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
มีการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น

20

30

40

50

9. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และ
มีจิตสาธารณะเพิม่ ขึ้น

60

70

80

90

10. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
มีการแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจ การ
อนุรักษ์ พัฒนาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด

60

70

80

90

7. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่าย ในการจัด
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผเู้ รียน
8. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนและ
สถานศึกษา ที่จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมยอดเยี่ยม
9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย
จัดกิจกรรรมเสริมสร้าง สุขอนามัย
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีพัฒนาการสมวัย
ให้แก่เด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา –
5 ปี

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่
ดี คุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
11. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา
ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรรม
เสริมสร้าง สุขอนามัย คุณภาพชีวติ ที่ดี และ
มีพัฒนาการสมวัย ให้แก่เด็กตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดา – 5 ปี

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
80
85
90
95 10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาจัดทาโครงการ กิจกรรม
หลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอน
ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
ผู้เรียน

12. จานวนโครงการ กิจกรรม หลักสูตร
หรือการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผูเ้ รียนเพิ่มขึ้น

20

30

40

50

13. จานวนโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพด้านการส่งเสริมสุขภาวะทีด่ ีสู่ชุมชน
เพิ่มขึ้น

10

20

30

40

14. อัตราการเจ็บป่วยในโรคที่ป้องกันได้
ของผู้เรียนลดลงร้อยละ

85

90

95

100

15. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 100
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เพิ่มขึ้น

100

100

100

11. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาจัดทาโครงการบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพด้านการส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดสี ู่ชุมชน

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่
ดี คุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
16. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแล
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้เป็นผู้มสี ุขภาวะทีด่ ี

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565
100 100 100 100

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. ส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียน
ให้ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
มีทักษะอาชีพ
เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และมี
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
มุ่งสู่สากล

3. พัฒนาผู้เรียนให้
ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุ่งสู่
สากล

3. ผู้เรียนทุก
คนได้รับ
การศึกษาอย่าง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาชาติ
มีทักษะอาชีพ
ตามความ
เหมาะสมของ
แต่ละระดับ
การศึกษา และ
มีทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21
มุ่งสู่สากล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาที่จดั กิจกรรมการ
เรียนรูไ้ ด้คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
80
85
90
95 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์เด็กเล็ก/
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้คณ
ุ ภาพและ
80
85
90
95 มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีคณ
ุ ภาพและจัดกิจกรรม
เสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET/NT/VNET/N-NET/B-NET ทุกรายวิชา ทุกระดับ

30

35

40

45

4. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่มี
การนารูปแบบ SARAKHAM Model ไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมการ
เรียนการสอน

70

80

90

100

3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่นารูปแบบ SARAKHAM
Model ไปใช้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้กับผู้เรียน

5. ระดับความสามารถ การใช้ภาษาอังกฤษ
ของบัณฑิตตามมาตรฐาน CEFR สูงขึ้น
(แบ่งเป็น 3 ระดับ
A = Basic User
B = Independent User
C = Proficient User)

A

A

B

C

4. ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร การวัดและประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาผู้เรียนให้
ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุ่งสู่
สากล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
6. ร้อยละของงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
7. ร้อยละของโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรูส้ ู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ
ประเทศ
8. ร้อยละของโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรูส้ ู่การพัฒนาการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
25
30
35
40 5. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่
ทันสมัยในทุกระดับ/ทุกประเภท
การศึกษาเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการ
25
30
35
40 สอน ตาราเรียนที่มคี ุณภาพ รวมทัง้
ตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
25

30

35

40

50

60

70

80

10. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้
ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

50

60

70

80

11. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน

50

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
9. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรมที่เกีย่ วกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

60

70

80

6. ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและ
แนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. เสริมสร้าง พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในเรื่องการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาผู้เรียนให้
ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุ่งสู่
สากล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565

ความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

70

80

90

100

13. จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

25
เรื่อง

30
เรื่อง

35
เรื่อง

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
14. ร้อยละของผู้เรียน ที่เรียนในระบบ
ทวิภาคี/สหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ
ที่มีมาตรฐาน

50

60

70

15. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
แบบ STEM Education

80

85

90

95

16. จานวนฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน
ตามกลุม่ อุตสาหกรรม

100

100

100

100

กลยุทธ์
9. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย
มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

40 11. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน
เรื่อง หรือสถานศึกษา จัดกิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติ หรือการประกวดด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
80
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
12. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผลิต
และพัฒนากาลังคนในสาขาที่ตรงตาม
ความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ
13. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
กาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาผู้เรียนให้
ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุ่งสู่
สากล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
17. ร้อยละของความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อผู้จบการศึกษา
18. ร้อยละของผู้จบอาชีวศึกษาและมีงาน
ทาภายใน 1 ปี
19. สัดส่วนผูเ้ รียนวิทยาศาสตร์ :
สังคมศาสตร์
20. สัดส่วนผูเ้ รียนอาชีวศึกษา : สามัญ
ศึกษา
21. ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่จบ
การศึกษาระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า
22. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดทา
หลักสูตร หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ตามรูปแบบประชารัฐ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 14. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
60
70
80
90 ศตวรรษที่ 21
15. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
50:50 50:50 50:50 50:50 เร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะ
อาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วยั การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
30:70 35:65 40:60 45:55
16. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุก
60
70
80
90 ระดับ
100

100

100

100

17. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
18. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐ
19. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนและ
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและ

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาผู้เรียนให้
ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุ่งสู่
สากล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
มุ่งสู่สากล
23. ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยและสมรรถนะของเด็กที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย
ของอาเซียน

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565
100

100

100

100

24. ร้อยละของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

100

100

100

100

25. ร้อยละของสถาบันการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

100

100

100

100

กลยุทธ์
มัธยมศึกษา จัดทาหลักสูตรอาชีพของ
ท้องถิ่น
มุ่งสู่สากล
20. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ
สมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของ
อาเซียน
21. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดการ
ศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
22. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์
23. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่าย ในการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มีทักษะอาชีพตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
มุ่งสู่สากล

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

4. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาครู
คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

4. ผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

4. ครู
คณาจารย์
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคนได้รับ
การพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละของครูหรือผู้ดแู ลเด็ก ที่มีความรู้
และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการ
เรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน
ตามวัย

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู
หรือผู้ดูแลเด็ก ก่อนวัยเรียนและเด็ก
ปฐมวัย ให้มีทักษะด้านการพัฒนาเด็ก
ในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม ตรง
ตามหลักวิชาการ

2. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

100

3. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน

60

4. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินยั และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

70

100

70

100

80

100

90

2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้อง
คุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา
4. เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของ
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

80

90

100
5. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู
อาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการ ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
4. ผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
(ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
5. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนตาแหน่ง

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
50
55
60
65 6. ปรับระบบการผลิตครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

6. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

85

90

95

100

7. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถนักวิจัย

50

50

50

50

8. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับการเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิ
ประโยชน์อื่น

10

9. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

50

20

60

30

70

7. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
รวมทั้งครูประจาการทีส่ อนไม่ตรงวุฒิ
ครูที่สอนคละชั้น และครูในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน

40

8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

80

9. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

5. ส่งเสริม
5. พัฒนาระบบบริหาร
สนับสนุนให้
จัดการศึกษาให้มี
หน่วยงานทางการ ประสิทธิภาพ
ศึกษา บริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
5. หน่วยงาน
ทางการศึกษา
ทุกแห่ง มีการ
บริหารจัด
การศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานใน
สัดส่วนทีเ่ หมาะสม ตามคุณลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกาลัง
แรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ประเทศ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
มี
มี
มี
มี 1. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด
กากับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษา
มี

มี

มี

มี

2. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ส่งเสริม ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการศึกษา

3. มีรูปแบบ/กระบวนการ สรรหาแต่งตั้ง
โยกย้าย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส
และยึดประโยชน์ของทางราชการ

มี

4. มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและ
ประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

มี

มี

มี

มี

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล

มี

มี

มี

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่ายของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
5. มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาด
โอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มี
แนวโน้มจะออกกลางคัน

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565
มี
มี
มี
มี

6. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัด
เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตาม และประเมินผล

มี

มี

มี

มี

7. มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

มี

มี

มี

มี

8. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก

15

10

5

0

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด

100

100

100

100

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

100

100

100

100

กลยุทธ์

ส่วนที่ 4

แผนงำน/โครงกำร
ในส่ ว นที่ 4 ของแผนปฏิ บั ติ การ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จั งหวัด มหาสารคาม
(ฉบั บ ปรับปรุงตามที่ได้รับ การจั ดสรรงบประมาณ) ได้กาหนดโครงการ เพื่ อรองรับการขับเคลื่อนงานด้าน
การศึกษาของจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
สรุปโครงการตามแผนงานพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
รวม

จานวนโครงการ
43

งบประมาณ
61,275,902

50

10,225,481

81

44,386,888

26

5,697,005

35

3,016,480

235

124,601,756

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดการ
เรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (NEW
DLTV)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อซ่อมบารุงอุปกรณ์
DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่
ชารุด
2. เพื่อดาเนินกิจกรรมนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
โรงเรียนที่จดั การเรียนการสอน
DLTV ของโรงเรียนในสังกัด
ตามโครงการ
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน NEW
DLTV

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ตามโครงการ DLTV มีการ
จัดการเรียนการการสอนโดยใช้
DLTV อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก
มีความรู้ในการซ่อมบารุง
อุปกรณ์ DLTV ที่ชารุดให้ใช้
งานได้

การดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางาน
2. จัดเตรียมข้อมูลสถานศึกษา
ตามโครงการฯ
3. อบรมครูผรู้ ับผิดชอบงาน
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมฯ
4. ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
โรงเรียนตามโครงการ
5. สรุปและรายงานข้อมูลการ
ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมฯ

2

โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจา
ตาบล

1. เพื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียน
และครูผสู้ อนในโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
1 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีการในการ

1. ผู้อานวยการโรงเรียนและ
ครูผสู้ อนในโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล ร้อยละ 100
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
แนวทางและวิธีการในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การเป็น
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
2. ผู้อานวยการโรงเรียนและ

1. จัดทาโครงการ เสนออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน และจัดประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมผู้อานวยการ
โรงเรียนและครูผู้สอน
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก ตาม
โครงการ DLTV ในสังกัดทุก
โรงเรียน มีระบบการศึกษา
ทางไกลผ่านระบบดาวเทียม
(NEW DLTV) เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรผูร้ ับผิดชอบงาน
ด้าน DLTV มีความรู้ความ
เข้าใจในการซ่อมบารุงอุปกรณ์
DLTV ที่ชารุด ของโรงเรียน
ตามโครงการฯ
3. ได้ผลการประเมินโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอน DLTV
ของโรงเรียนในสังกัดตาม
โครงการ
1. ผู้อานวยการโรงเรียนและ
ครูผสู้ อนในโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและ
วิธีการในการขับเคลื่อน
โรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล
2. ผู้อานวยการโรงเรียนและ

งบประมาณ
200,000

หน่วยงาน
สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

70,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

3

โครงการ

วัตถุประสงค์
ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การเป็น
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
2. เพื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียน
และครูผสู้ อนในโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 และผู้ทเี่ กี่ยวข้องทุกคน
สามารถสร้างกระบวนการ/
วิธีการในการขับเคลื่อน
โรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล
โครงการ
1. เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพ
ขับเคลื่อนโรงเรียน ประจาตาบลในสังกัดสานักงาน
คุณภาพประจา
เขตพื้นที่การศึกษา
ตาบล (1 ตาบล 1 ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
โรงเรียนคุณภาพ) 1 มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
ในสังกัดสานักงาน เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มี
เขตพื้นที่
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา (ITA) และเป็น
ประถมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
มหาสารคาม เขต จริยธรรม งานอาชีพ และ
1 พ.ศ. 2562
สุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียน
ศูนย์รวมการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
สามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียน และชุมชน อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ครูผสู้ อนในโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล ร้อยละ 100
สามารถดาเนินการขับเคลื่อน
โรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล

การดาเนินการ
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
4. ประชุมผู้อานวยการเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล
5. สรุป/รายงานโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูผสู้ อนในโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล สามารถ
ดาเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่
การเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบลในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มี
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา (ITA) และเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย
เป็นโรงเรียนศูนย์รวม
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง

1. จัดทาโครงการ / เสนอขอ
อนุมัติโครงการ
2. จัดประชุมและวางแผนการ
ดาเนินงาน
3. การศึกษาดูงาน โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลต้นแบบ
ด้านการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษา
4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบลและการจัดการ
เรียนการสอนแนว Active
Learning ครูฝา่ ยวิชาการและ
กรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล

1. โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบลในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เป็น
สถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึกษา(ITA) และเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียน
ศูนย์รวมการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
สามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียน และชุมชน อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง

136,960

สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ใน
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มีความ
พร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ
ศักยภาพ และความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหารจัดการเรียนการสอน
คลังนวัตกรรมการเรียนการ
สอน
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
1 ได้รับโอกาสและเข้าถึงการ
บริการและสวัสดิการทาง
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและเป็น
ธรรม มีการพัฒนาด้าน
สติปัญญา (Intelligence
Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional
Quotient) มีทัศนคติ
(Attitude) มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย (Physical) และ

ตัวชี้วัด
และยั่งยืน
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา มหาสารคาม
เขต 1 มีความพร้อมในทุกด้าน
ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
เรียนการสอนคลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน
3. นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบลในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
1 ได้รับโอกาสและเข้าถึงการ
บริการและสวัสดิการทาง
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและเป็น
ธรรม มีการพัฒนาด้าน
สติปัญญา (Intelligence
Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional
Quotient) มีทัศนคติ
(Attitude)
มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

การดาเนินการ
สังกัด สพป.มหาสารคาม
เขต 1
5. สรุปและรายงานผล
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
และยั่งยืน
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
1 มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง
สมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
เรียนการสอนคลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน
3. นักเรียนในโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ได้รับโอกาสและเข้าถึง
การบริการและสวัสดิการทาง
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและเป็น
ธรรม มีการพัฒนาด้าน
สติปัญญา (Intelligence
Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional
Quotient) มีทัศนคติ
(Attitude) มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย (Physical) และ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
มีพัฒนาทักษะชีวิต ปฏิบัติ
ตามค่านิยม 12 ประการ มี
ความรัก หวงแหนและความ
ภูมิใจในชาติ รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เมื่อจบการศึกษามี
งานทา อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

4

โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ระบบส่งเสริม
ความ

1. เพื่อให้การดาเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้โรงเรียน หน่วยงาน
และเครือข่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมีการทางานร่วมกัน
โดยผ่านกระบวนการทางานที่
ชัดเจน มีปร่องรอยหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
และประเมินผลได้

ตัวชี้วัด
(Physical) และมีพัฒนาทักษะ
ชีวิต ปฏิบัติตามค่านิยม 12
ประการ
มีความรัก หวงแหนและความ
ภูมิใจในชาติ รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เมื่อจบการศึกษา
มีงานทา อย่างมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ
การอบรม สามารถนาแนวทาง
ขับเคลื่อนของศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน (front line 1) ไป
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
นักเรียน
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบคุ้มครอง
นักเรียน
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีพัฒนาทักษะชีวิต ปฏิบัติ
ตามค่านิยม 12 ประการ มี
ความรัก หวงแหนและความ
ภูมิใจในชาติ รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เมื่อจบการศึกษามี
งานทา อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. อบรมพัฒนาแนวทาง
ขับเคลื่อนของศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน (front line 1 )
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
เตือนภัยการเกิดเหตุเด็ก
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางการศึกษา/เหตุอื่นๆ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

1. ครู บุคลากร มีความรู้ เข้าใจ
แนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน (front line 1) ที่
ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและความต้องการ
รับการช่วยเหลือด้าน
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนที่ประสบปัญหา
ดังกล่าว
2. นักเรียนที่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมทางการศึกษา และความ
ต้องการรับการช่วยเหลือด้าน

30,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
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โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
New DLTV สู่การ
จัดการเรียนการ
สอนที่ยั่งยืน

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพป.
มหาสารคาม
เขต 2 ให้มีความรู้
ความสามารถในการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม New DLTV
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และ
ครูผสู้ อนให้มีความรู้ความ

ร้อยละ 80 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานวิทยากร/ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ
การขับเคลื่อนนโยบาย New

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที สามารถเติบโต
อย่างสมบูรณ์ อยู่ร่วมกับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างมี
ความสุข
3. ผู้ปกครอง นักเรียน เกิด
ความตระหนักรูส้ ึกที่ดีต่อ
สถาบันการศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว
4. มีและบริหารข้อมูลพื้นฐาน
นักเรียน ข้อมูลครอบครัว ผล
การเรียน ความเสี่ยงต่อการ
กระทาความผิด ของนักเรียน
รายบุคคล ทุกโรงเรียนเพื่อ
บริหารการตัดสินใจในการ
กาหนดนโยบายช่วยเหลือ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการ การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
นาหลักการและแนวทางไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

หน่วยงาน

119,600

สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
เข้าใจและมีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม New
DLTV
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
ครูผสู้ อน ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community :
PLC)

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
DLTV สู่การจัดการเรียนการ
สอนที่ยั่งยืน
6. สรุปผล และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. ผู้เข้ารับการอบรมได้มี
โอกาสแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ร่วมกัน การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community : PLC)

งบประมาณ

หน่วยงาน
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โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจา
ตาบล (1 ตาบล 1
โรงเรียนคุณภาพ)

1. เพื่อสร้างความตระหนัก
และกาหนดรูปแบบแนวทางใน
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
2. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อน
คุณภาพประจาตาบล
3. เพื่อนิเทศติดตามการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล
4. เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลต้นแบบ
และประชุมสัมมนาสรุปผลการ
ดาเนินงาน

1. โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล
มีแนวทางและรูปแบบในการ
พัฒนาโรงเรียน จานวน 55
โรงเรียน
2. ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล ได้ร่วม
ประชุมสัมมนาจานวน 55 คน
3. โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบลได้รบั การนิเทศติดตาม
55 โรงเรียน
4. มีโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบลต้นแบบจานวน 5
โรงเรียน

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางาน/ประชุม
คณะทางาน
3. ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
4. นิเทศ ติดตาม การดาเนิน
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
5. กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบลต้นแบบ
6. สรุปผลการดาเนินงาน

1. โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบลมีรูปแบบและแนวทางใน
การดาเนินงานในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล
3. โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบลมีการพัฒนาอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง จนเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลต้นแบบ

80,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

ที่

7

โครงการ

โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาเรียน
รวม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
5. ร้อยละ 100 โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล มี
แนวทางและรูปแบบในการ
พัฒนาโรงเรียน
6. ร้อยละ 100 ผู้บริหาร
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ได้ร่วมประชุมสัมมนา
7. ร้อยละโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล ได้รับการนิเทศ
ติดตาม
8. ร้อยละ 50 มีโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลต้นแบบ

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนที่มภี าวะเสี่ยงต่อความ
ล้มเหลวทางการเรียน
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการดาเนินงานเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการ
เรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
จัดการและ

1. มีการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการ
เรียน
2. มีการพัฒนาครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการดาเนินงานเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการ
เรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. มีการนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร

1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนที่มภี าวะเสี่ยงต่อความ
ล้มเหลวทางการเรียน
2. การพัฒนาครูผสู้ อนในการ
จัดการเรียน การสอนตามแนว
ทางการดาเนินงาน เพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการ
เรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน
3. นิเทศ กากับติดตาม
โรงเรียนตามมาตรฐานการ
จัดการเรียนร่วม ปี พ.ศ. 2555

นักเรียนที่มภี าวะเสี่ยงต่อความ
ล้มเหลวทางการเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
3 ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ถูกต้อง
ตามแนวทางการดาเนินงาน
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการ
เรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน

50,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
การจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการ
เรียน

ตัวชี้วัด
การดาเนินการ
จัดการ และการจัดการเรียน
4. สรุปและรายงานผล
การสอนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน โครงการ
ที่มีภาวะเสี่ยง ต่อความ
ล้มเหลวทางการเรียน
4. มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลว
ทางการเรียนทีส่ ามารถนาไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่มภี าวะเสี่ยงต่อความ
ล้มเหลว ทางการเรียนของ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ
80 ของกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด
6. ผู้บริหารและครูผสู้ อนได้รับ
การนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียน
การสอนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลว
ทางการเรียน
7. นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
ความล้มเหลวทางการเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
การบริหารและ
การจัดการเรียนรู้
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562

1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูไ้ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ให้เป็นฐานเดียวกัน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาสารมารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ติดตามตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ การติดตาม ประเมินผล
รายงานการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด
ได้รับการช่วยเหลืออย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และของสถานศึกษาในสังกัดมี
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
2. ร้อยละ 100 ของผู้ที่เข้ารับ
การพัฒนาด้านระบบ
สารสนเทศสามารถใช้งาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนได้
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน
สังกัดมีระบบเว็บไซต์โรงเรียน
และสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพใช้ประโยชน์
สาหรับบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอน
5. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามี
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นฐาน

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
1) การพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บ
Application ให้บริการ
เว็บไซต์ (WebSever)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
(www.mkarea 3.go.th)
ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (SMART AREA)
และระบบฐานข้อมูล SQL
หรืออื่น
2) ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การซ่อม
บารุงรักษา ให้คาแนะการใช้
งาน ให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
2. พัฒนาบุคคลกรและระบบ
การจัดประชุมทางไกลผ่าน
Teleconference

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามี
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ และเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนของครูได้
อย่างกว้างขวาง
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูไ้ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามี
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ฐานเดียวกัน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สารมารถใช้ข้อมูลร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการบริหารจัดการ

120,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
เดียวและสามารถใช้ข้อมูล
สารสนเทศร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
3. พัฒนาบุคลากรด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให้กับ ผู้บริหาร/ครู/จนท.
สารสนเทศ บุคลากรใน
สานักงาน
1) จัดอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา เป็น 2 ระยะ
คือ
ระยะที่ 1 สิ้นปีการศึกษา
2560 ประกอบด้วย ระบบ
ฐานข้อมูลนักเรียน เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปี
การศึกษา 2560 และติดตาม
การเข้าเรียนของนักเรียน
ยากจน เพื่อจัดเก็บข้อมูลผล
การเรียนนักเรียนรายบุคคล
(School MIS)
ระยะที่ 2 ข้อมูลปีการศึกษา
2561 ประกอบด้วย ระบบ
ฐานข้อมูลนักเรียน เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปี
การศึกษา 2561 ระบบ
ฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ระบบ
ฐานข้อมูลสถานศึกษา(EMIS)
2) จัดทาข้อมูลสารสนเทศทาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
5. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามันวัตกรรมทาง
การศึกษาสู่การปฏิบตั ิให้
สามารถบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่าย
โครงการส่งเสริม
นักเรียนผู้มี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา
จังหวัด
มหาสารคาม
(โครงการ
เด็กดีมีทเี่ รียน)

1. เพื่อสร้างเครือข่าย
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนทีม่ ี
คุณธรรม และเป็นแกนนาทา
กิจกรรมเพื่อสังคมได้รับการ
คัดเลือกเข้าเรียนในช่องทาง
พิเศษ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักเรียนในโครงการ ฯ
(รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง)
4. เพื่อส่งเสริม พัฒนาองค์รวม
ของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ สังคม เสริมสร้าง

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
การศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อให้ใช้ข้อมูล
ร่วมกัน และให้บริการแก่ครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคคลทั่วไปทีส่ นใจ
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนด้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
2) ประชุมวางแผน
3) ดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้า 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมโครงการฯ ได้รับการ
พัฒนาระบบการประกัน
พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม
คุณภาพภายในสถานศึกษา
จริยธรรมอย่างเป็นระบบ
ชี้แจงผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1) วิเคราะห์ และกาหนด
เป้าหมาย
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน /แจ้งสถานศึกษา
และผูเ้ กี่ยวข้อง
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
- กรอบการพัฒนาระบบ
ประกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่าง
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
2. สามารถพัฒนานักเรียนได้
อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกัน
ระหว่างระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

58,000

สพม. เขต 26

ที่

โครงการ

10 โครงการจัดห้อง
คู่ขนานสาหรับ
เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ

วัตถุประสงค์
ศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม

1. เพื่อจัดห้องเรียนที่มีวสั ดุ
ครุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะกับระดับ
ความสามารถและศักยภาพ
ของผู้เรียน
2. เพื่อจัดหาครูการศึกษา
พิเศษที่มีความสามารถพัฒนา
เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
3. เพื่อจัดการศึกษาให้เด็ก
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ให้ได้รับการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามศักยภาพ

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- สร้างเครื่องกากับ ติดตาม
และตรวจสอบ
- การจัดทารายงาน
ประจาปี
- สรุป – รายงานผล
2. กากับ ติดตาม และสรุปผล
ดังนี้
1) วางแผน กาหนดเป้าหมาย
2) กากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบ
3) สรุปผล – รายงาน สพฐ.
สถานศึกษามีห้องเรียนคู่ขนาน 1. ขออนุมัติงบประมาณ
สาหรับเด็กที่มีความต้องการ
อุดหนุน
พิเศษที่มีความพร้อมทั้ง
จากกรมส่งเสริมการปกครอง
บุคลากรและบรรยากาศที่เอื้อ ท้องถิ่น
ต่อการเรียนรู้ จานวน 2 ห้อง 2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. สถานศึกษามีห้องเรียน
คู่ขนาน ที่มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่
เหมาะสาหรับการพัฒนาเด็กที่
มีความต้องการพิเศษตาม
ระดับความสามารถและ
ศักยภาพ
2. สถานศึกษามีบุคลากร ที่มี
ความสามารถ และเพียงพอต่อ
การจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ

1,250,900

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

ที่
โครงการ
11 โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

12 โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาหรับ
เป็นฐานในการจัด
การศึกษาตลอด
ชีวิตในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
13 โครงการศูนย์การ
เรียนรูเ้ ฉลิมพระ
เกียรติสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
14 โครงการศูนย์การ
เรียนรูด้ ้านการ
ท่องเที่ยว
ในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
15 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการรัก
การอ่านใน

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
ห้องสมุดของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ได้รับการพัฒนาครบ
ทั้ง 7 โรงเรียน

การดาเนินการ
1. รอการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด 1. รอการจัดสรรงบประมาณ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ได้รับการพัฒนาครบทั้ง
ปกครองท้องถิ่น
7 โรงเรียน
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีห้องสมุดที่พร้อม
และมีศักยภาพในการให้บริการ
แก่นักเรียนและผู้ทสี่ นใจทั่วไป

งบประมาณ
700,000

หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
พร้อมและมีศักยภาพในการ
ให้บริการแก่นักเรียนและผู้ที่
สนใจทั่วไป

350,000

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

จัดทาศูนย์การเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม

1. รอการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ
1. รอการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ

ทุกโรงเรียนจัดทาศูนย์การ
เรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา

1,750,000

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

ทุกโรงเรียนจัดทาศูนย์การ
เรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยว

สถานศึกษามีศูนย์การเรียนรู้
ด้าน
การท่องเที่ยว ให้บริการแก่
นักเรียนและ
ผู้ที่สนใจทั่วไป

350,000

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการรักการอ่าน

1. รอการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการรักการอ่านใน
สถานศึกษา

117,600

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม
16 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม
17 โครงการพัฒนา
สมรรถนะและ
ความสาคัญของ
การเรียนรู้ตาม
เป้าหมายหลักสูตร
18 โครงการ 1 คน 2
ใบประกาศ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของ
นักเรียนดีขึ้น

งบประมาณ

หน่วยงาน

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคามมี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน

1. รอการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ

การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว

117,600

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา จัดทา ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานศึกษา

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ดาเนินการสนับสนุนและ
พัฒนาสมรรถนะและ
ความสาคัญของการเรียนรูต้ าม
เป้าหมายแก่สถานศึกษาใน
สังกัด
การบริหารจัดการให้นักเรียนที่
มีควมประสงค์เข้าศึกษาใน
สถานศึกษาสายอาขีพได้เข้า
เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และ
การดาเนินสนับสนุน ประสาน
สถาบันที่จะส่งนักเรียนเข้า
ศึกษาในสถานศึกษาสายอาชีพ
เพื่อให้ได้ใบประกาศจาก
สถานศึกษาดังกล่าวด้วย

หลักสูตรได้รับการจัดทา
ปรับปรุง พัฒนาสอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานศึกษา

100,000

อบจ.
มหาสารคาม

นักเรียนมีความรู้ ทักษะใน
วิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้

3,000,000

อบจ.
มหาสารคาม

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทักษะในวิชาชีพและเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้

ที่
โครงการ
19 โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อการ
เรียนรูภ้ ายใน
อุทยานการเรียนรู้
มหาสารคาม
20 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดระบบบริหารจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อสนับสนุนการศึกษา เป็น งบประมาณที่เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) ของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม
สาหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการประจาปี 2561
โรงเรียนละ 750,000 บาท
และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น
โรงเรียนละประมาณ 250,000
บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่
5 มิถุนายน 2558 ข้อ 3.6

การดาเนินการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดนตรีสากล เพื่อ
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และ
ผู้สนใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีระบบบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

งบประมาณ
500,000

หน่วยงาน
อบจ.
มหาสารคาม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา

การศึกษาได้รับการพัฒนา

20,000,000

อบจ.
มหาสารคาม

ที่
โครงการ
21 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อ
เข้าสู่ประเทศไทย
4.0

วัตถุประสงค์
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ตัวชี้วัด
งบประมาณที่เบิกจ่าย

การดาเนินการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เช่น
การปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การอบรมครู และ
บุคลากรทางการศึกษา การชื่อ
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ที่มี
ประสิทธิภาพ

22 โครงการพิธีมอบ
ทุนการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2562

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนให้มีความรู้
ความสามารถ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ยากจนให้
มีโอกาสทางการศึกษา
3. เพื่อเป็นการแสดงความ
ขอบคุณผู้มจี ิตศรัทธามอบ
ทุนการศึกษา

1. มีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจานวน 180 คน
2. นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี
แต่ยากจน
มีโอกาสทางการศึกษา 180
คน

1. ขอเสนออนุมัติโครงการ
2. ประสานผู้มอบทุนและ
เตรียมการ
3. พิธีมอบทุนการศึกษา
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษามีโอกาสใน
การศึกษาเล่าเรียนตลอดจนจบ
หลักสูตรการศึกษาและได้
ศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

งบประมาณ
9,450,000

หน่วยงาน
อบจ.
มหาสารคาม

10,000

วิทยาลัย
เทคนิค
มหาสารคาม

ที่
โครงการ
23 โครงการความ
ร่วมมือเรียนร่วม
หลักสูตรทวิศึกษา
(อาชีวศึกษา –
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย)
24 โครงการพัฒนา
ระบบ ICT
สถานศึกษา

25 โครงการออกเยีย่ ม
บ้านนักเรียน
นักศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสาย
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา
2. เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับผูเ้ รียน

ตัวชี้วัด
1. นักเรียนสายสามัญศึกษาเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40
คน
2. นักเรียนสายสามัญศึกษา
ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายและประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
1. เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารและ 1. การสื่อสารผ่านระบบ
ความเร็วอินเตอร์เน็ตความเร็ว เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี
สูง
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย 2. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ทั้งวิทยาลัย
ภายในวิทยาลัยให้คลอบคลุม
3. เพื่อซ่อมบารุงระบบ
ทุกพื้นที่
เครือข่ายเดิมให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
4. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
1. เพื่อการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษา
2. เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู
และผูป้ กครองได้หาทาง
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่
ประสบปัญหาและมีแนวโน้มที่
จะออกกลางคันได้อย่างเป็น

1. เพื่อให้จานวนนักเรียน
นักศึกษาออกลางคัน ลดลง
2. ครูผู้ปกครองมีความเข้าใจ
นักเรียนนักศึกษาและสามารถ
แก้ปัญหาให้นักเรียนนักศึกษา
ได้

การดาเนินการ
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ประชุม
3. ดาเนินการตามโครงการ
4.สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ
1.ขั้นเตรียม
1) เสนอขออนุมัติโครงการ
2) จัดทาคาสั่งมอบหมาย
งาน
3) ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ
2. ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ
1) ดาเนินงานตามโครงการ
3. ขั้นตรวจ/ติดตาม
1) ประเมินโครงการ
4. ขั้นประเมินผล
1) สรุปผลกิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2 จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
3.แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. ระยะเวลาระหว่างการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสาย
อาชีวศึกษา
2. มีนักเรียนสายสามัญศึกษา
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
40 คน

งบประมาณ
5,000

หน่วยงาน
วิทยาลัย
เทคนิค
มหาสารคาม

1. มีอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อละ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต

50,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

1. ทราบสภาพปัญหา และ
สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการ
ออกกลางคันของนักเรียน
นักศึกษา
2. ผู้ปกครองทราบพฤติกรรม
ของนักเรียน นักศึกษา
ผู้ปกครองและสถานศึกษา
ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆของ

30,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รูปธรรม
3. เพื่อให้ลดจานวนนักเรียน
นักศึกษาออกลางคัน ให้ได้ผล
อย่างเป็นระบบ
26 โครงการสนับสนุน 1. เพื่อซ่อมแซมบารุงเครื่อง
การขับเคลื่อนศูนย์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
การเรียนรู้ดจิ ิทัล พ่วง ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน กิจกรรม
ชุมชน
Fix it Center
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ปีงบประมาณ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของ
2562
ผู้ดูแลและผู้สนใจของศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน เขตพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริง
โดยการให้บริการบารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน
27 โครงการลดปัญหา 1. เพื่อเพิ่มปริมาณผูเ้ รียน
การออกกลางคัน วิทยาลัยสารพัดช่าง
ของผู้เรียน
มหาสารคามตามแนวทางการ
อาชีวศึกษา
ปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 ของ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. เพื่อเพิ่มปริมาณผูส้ าเร็จ
การศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม สนับสนุน

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนร่วมกัน

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ซ่อมแซมบารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน
2. ซ่อมบารุงระบบ
คอมพิวเตอร์ ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน

1.ขั้นเตรียม
1) เสนอขออนุมัติโครงการ
2) จัดทาคาสั่งมอบหมาย
งาน
3) ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ
2. ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ
1) ดาเนินงานตามโครงการ
3. ขั้นตรวจ/ติดตาม
1) ประเมินโครงการ
4. ขั้นประเมินผล
1) สรุปผลกิจกรรม

1. ซ่อมแซมบารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน
2. ผู้ดูแล นักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาและผูส้ นใจ ของ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มี
องค์ความรู้ด้านการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์

44,400

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

1. เพิ่มปริมาณผูเ้ รียนโดยการ
ลดการออกกลางคันของผู้เรียน
และกระบวนการแก้ปญ
ั หาการ
ออกกลางคันของนักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม
2. หาสาเหตุการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษา
3. หาแนวทางป้องกัน และ

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

1. ผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคามมีปริมาณมากขึ้น
2. ผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างมหาสารคาม
สนับสนุนกาลังคนใน
ระดับกลางสูส่ ถาน
ประกอบการ

100,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
กาลังคนในระดับกลางสูส่ ถาน
ประกอบการ
1. เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่
ประชาชนวัยเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจ
2. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในการเข้าสู่หลักสูตร
อาชีวศึกษา

ตัวชี้วัด
แก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษา
1. โรงเรียนที่อยู่ใน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต
33
2. ได้ประเมินผลการเรียน
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิตรงตาม
หลักสูตร

29 โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียน
ประจาปีการศึกษา
2561-2562

-

-

30 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ที่มีผลการเรียน
ก้าวหน้าและผล
การเรียนเป็นเลิศ

-

-

28 โครงการจัด
การศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา)

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

171,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

-

1. นักเรียนเรียนจบตาม
โครงสร้างหลักสูตรมีทักษะ
วิชาชีพการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
2. นักเรียน นักศึกษา พร้อมใน
การเข้าฝึกอาชีพ
3. ครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ
มีความรู้ความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้น
-

200,000

มมส.
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
(ฝ่ายประถม)

-

-

339,200

มมส.
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม)

ที่
31

โครงการ
โครงการส่งเสริม
การอ่าน

32 โครงการพัฒนา
ทรัพยากร
การศึกษาและ
แหล่งการเรียนรู้
ห้องสมุด

วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีนสิ ัย
รักการอ่าน

ตัวชี้วัด
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

การดาเนินการ
จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จานวนนักศึกษาที่ใช้บริการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศมีเพิม่ ขึ้น

งบประมาณ
10,000

1. เพื่อจัดหาทรัพยากร
การศึกษาหรือสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสภาการพยาบาล
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการสืบค้น การ
ใช้งาน Google App และการ
ใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น

1. วิทยาลัยมีหนังสือ ตารา
วารสารวิชาชีพ และระบบ
สืบค้นเป็นไปตามเกณฑ์สภา
การพยาบาลครบ 5 ข้อ
2. มีคู่มือการใช้ห้องสมุดและ
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการจัดบริการด้าน
ห้องสมุด อยู่ในระดับมากขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม
5)
4. ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่
ได้รับการอบรมในการสืบค้น
การใช้งาน Google App และ
การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น
อย่างน้อยร้อยละ 90

1. ดาเนินกิจกรรมห้องสมุดที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และมี
ชีวิตชีวา ดังนี้
1.1 สารวจความต้องการใน
การจัดซื้อพัสดุ ทรัพยากรและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.2 ทบทวนวารสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่
จัดซื้อ รวมทั้งพิจารณาและ
จัดทา (ร่าง) วารสารใหม่ที่ควร
จัดซื้อ
1.3 ดาเนินการจัดซื้อสื่อ
สิ่งพิมพ์/หนังสือ/ตารา/
วารสารทางการพยาบาลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2 จัดทาฐานข้อมูลวัสดุ
สารสนเทศ ดังนี้
2.1 ฐานข้อมูลวัสดุ
สารสนเทศ (หนังสือ ตารา)
2.2 ฐานข้อมูลวารสาร
2.3 ดัชนีวารสาร(เฉพาะ
สาขาพยาบาล)
2.4 ฐานข้อมูลรายงานการ

วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม มีทรัพยากร
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาล
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1,163,200

หน่วยงาน
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม
(กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
วิทยบริการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
วิจัย
3 การพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการห้องสมุด ดังนี้
3.1 ทบทวนและจัดทา
คู่มือการให้บริการห้องสมุด
และคู่มือการใช้ฐานข้อมูล
3.2 จัดทามาตรฐาน
ห้องสมุดและการให้บริการต่าง
ๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์
วิทยาลัย
- มาตรฐานห้อง/
หนังสือ/ตารา/วารสาร/ระบบ
การสืบค้น จานวนและ
อัตราส่วนตามเกณฑ์
- แผนและตารางการ
ให้บริการห้องสมุด
- การปรับตกแต่งและ
เพิ่มพัสดุห้องสมุดให้เพียงพอ
ต่อการให้บริการและเอื้อต่อ
การเรียนรู้
3.3 การให้บริการห้องสมุด
ดังนี้
- ให้บริการยืม-คืน
หนังสือ/ตารา/วารสารต่าง ๆ
- จัดเก็บสถิติการ
ให้บริการประจาวัน สรุปสถิติ
การใช้งานประจาเดือนและ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

33 โครงการพัฒนา
ทรัพยากร
การศึกษาและ
แหล่งการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อจัดหาทรัพยากร
การศึกษาหรือสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. พัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

1. วิทยาลัยมีเครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพียงพอต่อความ
ต้องการ ทันสมัยพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลาและเป็นไปตาม
เกณฑ์ทสี่ ภาการพยาบาลและ
สถาบันพระบรมราชชนก
กาหนด
2. มีคู่มือการจัดบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์

การดาเนินการ
รายงานต่อผู้บริหาร
- การตรวจสอบหนังสือ/
ตารา/วารสารต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล
และรายงานผู้บริหาร
- รายงานและสรุปผล
การให้บริการ รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคต่อผู้บริหาร
4 ฝึกอบรมการ ใช้งาน
ห้องสมุด เทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรม Google
App และฐานข้อมูลต่าง ๆ แก่
นักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2562
5 เข้าเล่มหนังสือใหม่ ซ่อม
หนังสือและวารสารที่ชารุด
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ดังนี้
1. ห้องคอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดังนี้
ก) ทบทวนและจัดทา
คู่มือการให้บริการห้อง
คอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามมีการพัฒนา
คุณภาพการจัดบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษา

4,240,872

วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม
(กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
วิทยบริการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
การดาเนินการ
และบุคลากรสายสนับสนุนให้มี 3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
ข) จัดทามาตรฐาน
ความรู้และทักษะการใช้งาน
คุณภาพการจัดบริการด้าน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Google App
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
และการให้บริการ ดังนี้
โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับมาก
- มาตรฐานห้อง
ขึ้นไป (ค่าเฉลีย่ 3.51 จาก
อุปกรณ์ จานวนและอัตราส่วน
คะแนนเต็ม 5)
- คู่มือการใช้งานประจา
อุปกรณ์ต่าง ๆและผู้รับผิดชอบ
- แผนและตารางการให้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- แผนการดูแลห้องและ
การบารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
- การตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนครุภัณฑ์ในห้อง
คอมพิวเตอร์และห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(จานวน อายุการใช้งาน สภาพ
ประวัติการซ่อมแซม)
ค) การให้บริการต่าง ๆ
ด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้
- ตรวจสอบคุณภาพและ
การบารุงรักษาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ในห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องทางาน
บุคลากร และห้องเรียนตาม
แผนที่กาหนดและลงบันทึกผล
การตรวจสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
- ทบทวนและจัดทา
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการทราบ
- การติดตั้ง/ซ่อมแซม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- การจัดเก็บสถิติการ
ให้บริการประจาวัน และสรุป
สถิติการใช้งานประจาเดือน
รายงานผู้บริหาร
- รายงานและสรุปผล
การให้บริการ รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคต่อผู้บริหาร
ง) การให้บริการต่าง ๆ
ระบบเครือข่าย ดังนี้
- จัดหาระบบเครือข่าย
ให้เพียงพอกับความต้องการใน
การใช้งาน
- ดูแล ตรวจสอบและ
บารุงรักษาระบบเครือข่ายตาม
แผนที่กาหนดและลงบันทึกผล
การตรวจสอบ
- ประเมินคุณภาพระบบ
เครือข่าย /อัพเกรดความเร็ว
ระบบเครือข่าย
- รายงานและสรุปผล
การให้บริการ รวมทั้งปัญหา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
และอุปสรรคต่อผู้บริหาร
จ) การให้บริการต่าง ๆ
ด้านฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ ดังนี้
- กากับติดตามและ
รายงานผลการลงข้อมูล ใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคต่อผู้บริหาร
ฉ) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมและ
เพียงพอสาหรับใช้งาน
2. ห้องและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้
ก) ทบทวนและจัดทา
คู่มือการให้บริการอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
ข) จัดทามาตรฐานและ
การให้บริการ ดังนี้
- คู่มือการใช้งานประจา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
และผูร้ ับผิดชอบ
- การดูแลห้องและการ
บารุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
- การตรวจสอบข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ทะเบียนครุภัณฑ์อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (จานวน อายุ
การใช้งาน สภาพ ประวัติการ
ซ่อมแซม)
ค) การให้บริการต่าง ๆ
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้
- ให้บริการติดตั้ง
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และ
จัดเก็บสถิติการให้บริการ
- ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ประจา
ห้องเรียนประจาวันและลง
บันทึกผลการตรวจสอบ กรณีที่
มีการชารุด ใช้งานไม่ได้ ดูแล
ส่งซ่อม
- ให้บริการถ่ายภาพ
และจัดเก็บไฟล์ภาพกิจกรรม
ของวิทยาลัย และจัดเก็บสถิติ
การให้บริการ
- การคัดเลือกไฟล์ภาพ
กิจกรรมและจัดระบบเก็บไฟล์
ภาพให้สามารถสืบค้นนามาใช้
ประโยชน์ได้
- ทบทวนและจัดทา
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

34 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติ การ
พยาบาลและห้อง
ปฏิบัติ การ
วิทยาศาสตร์ให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
- รายงานและสรุปผล
การให้บริการ รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคต่อผู้บริหาร
3. กากับติดตามคุณภาพและ
ความเพียงพอของการ
จัดบริการแหล่งการเรียนรู้และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และโสตทัศนูปกรณ์
1. เพื่อจัดหาทรัพยากร
1. ห้องปฏิบัติการพยาบาล
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
การศึกษาหรือสิ่งสนับสนุนการ เป็นไปตามเกณฑ์สภาการ
ยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา และ
เรียนรู้ในห้องปฏิบตั ิการ
พยาบาลครบ 4 ข้อ
ทาแผนการจัดซื้อยาและ
พยาบาล และห้องปฏิบัติการ 2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง เป็นไปตามเกณฑ์สภาการ
2. จัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
กับหลักสูตรและตรงตามความ พยาบาล
ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ
ต้องการของผู้ใช้ และเป็นไป
3. มีคู่มือการจัดบริการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภา ห้องปฏิบัติการพยาบาล
ดังนี้
การพยาบาล
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
คุณภาพการจัดบริการ
การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่
จัดบริการห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล และ มิใช่ยา
พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2.2 ครุภัณฑ์การศึกษา
อยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 2..3 ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
3.51 จากคะแนนเต็ม 5)
3 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและการซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์
4. การพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการห้องปฏิบัติการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ได้จัดหาทรัพยากร
การศึกษาหรือสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบตั ิการ
พยาบาล และห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภา
การพยาบาล
2. มีการพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการห้องปฏิบัติการ
พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

3,140,100

วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม
(กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
วิทยบริการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
พยาบาลและห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ ดังนี้
4.1 ทบทวนและจัดทาคู่มือ
การให้บริการห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล และ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4.2 จัดทามาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาลและห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์และการให้บริการ
ดังนี้
- มาตรฐานห้อง
อุปกรณ์ จานวนและอัตราส่วน
- คู่มือการใช้งานหุน่ /
อุปกรณ์ต่าง ๆ
- คู่มือประจาแลบต่าง ๆ
และผูร้ ับผิดชอบ
- แผนและตารางการ
ให้บริการห้องปฏิบตั ิการ
- แผนการบารุงรักษา
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ภายใน
ห้องปฏิบัติการ
- การตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(จานวน อายุการใช้งาน สภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

35 โครงการส่งเสริมผู้ เพื่อให้นักศึกษา และประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,194 คน
ไม่รู้หนังสือ
ได้รบั การสร้าง และส่งเริมให้มี
นิสัยรักการอ่าน เพื่อแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง

การดาเนินการ
ประวัติการซ่อมแซม)
4.3 การให้บริการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ดังนี้
- จัดอุปกรณ์ Lab ตาม
ตารางเรียนที่กาหนด
- ให้บริการยืม-คืน
อุปกรณ์
- ทบทวนและจัดทา/
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการทราบ
- จัดเก็บสถิติการ
ให้บริการ
- ดูแลและตรวจสอบ
คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น หุ่น
เป็นต้น หลังสิ้นสุดการเรียน
การสอนและรายงานผู้บริหาร
- รายงานและสรุปผล
การให้บริการ รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคต่อผู้บริหาร
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้
หนังสือ
2. พัฒนาหลักสูตร สื่อ
แบบเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. นักศึกษา และประชาชน
ร้อยละ 80 ได้รับการสร้าง
และส่งเริมให้มีนิสัยรักการอ่าน
เพื่อแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง

656,700

กศน.จังหวัด
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

36 โครงการจัด
กิจกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต

เพื่อให้นักศึกษา และประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ 3,990 คน
ได้รับการยกระดับการศึกษา
สร้างเสริม และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมือง อันนาไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความ
มั่นคง และยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม

37 โครงการจัด
กิจกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน

เพื่อให้ชุมชน และภาคี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 3,990 คน
เครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด
ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ดาเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อน
กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน

การดาเนินการ
3. พัฒนาครู กศน. และภาคี
เครือข่าย ที่ร่วมจัดการศึกษา
ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะคน
พิการ ผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ จาเป็นของแต่
ละบุคคล
2. ฝึกอบรมให้กลุม่ เป้าหมายมี
ทักษะการดารงชีวิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพ พึ่งพา
ตนเองได้
3. จัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาสาคัญ
ต่างๆ เช่น สุขภาพกาย
สุขภาพจิต การป้องกันยาเสพ
ติด เพศศึกษา คุณธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
1. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม การประชุม สัมมนา
และรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย
2. จัดกระบวนการให้บคุ คล
รวมกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. จานวนผู้รับบริการในพื้นที่
เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้าน
การรู้หนังสือ และการพัฒนา
ทักษะชีวิต

งบประมาณ

หน่วยงาน

นักศึกษา และประชาชน ร้อย
ละ 80 ได้รับการยกระดับ
การศึกษา สร้างเสริม และ
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมือง
อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนา
ไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม

611,800

กศน.จังหวัด
มหาสารคาม

จานวนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
80 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ ได้รับบริการ
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่
สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา
และความต้องการ

1,596,000

กศน.จังหวัด
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

38 โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน
- 1 อาเภอ 1
อาชีพ
- พัฒนาอาชีพ
- ชั้นเรียนวิชาชีพ
39 โครงการความ
ร่วมมือ
การผลิตผู้ดูแล
สูงอายุ
40 โครงการสร้าง
เครือข่ายดิจิทัล
ระดับตาบล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เรียนรุร้ ่วมกัน สร้าง
กระบวนการจิตสาธารณะ การ
สร้างจิตสานึกความเป็น
ประชาธิปไตย
เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 10,374 คน 1. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการ จานวนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับ
มีงานทาอย่างยั่งยืน โดยให้
มีงานทาอย่างยั่งยืน
ร้อยละ 80 การฝึกอาชีพเห็น
ความสาคัญกับการจัด
2. จัดให้มี 1 อาเภอ 1 อาชีพ ช่องทางในการประกอบอาชีพ
การศึกษาเพื่อการมีงานทา ใน
เด่นต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพ
กลุ่มเป้าอาชีพ เกษตรกร
ชุมชน รวมทั้งกากับติตาม และ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
รายงานผล
คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
จานวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
ให้กับประชาชน เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตสาหรับผูส้ ูงอายุ
ในระบบ Long Term Care
ความตระหนักถึงการเตรียม
ภายใต้แนวคิด “ Active
มีผู้ดูแลที่มีคณ
ุ ภาพและ
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ
Aging”
มาตรฐาน
2. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ
1.เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเริม ผู้เข้าร่วมโครงการ 4,137 คน 1. ฝึกอบรมให้ประชาชน
1.จานวนประชาชนในพื้นที่
ให้ประชาชนประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจออนไลน์
ที่สามารถนาความรูเ้ กี่ยวกับ
การค้าออนไลน์
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
เศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือ
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
2. ฝึกอบรมให้ประชาชนใช้
ดิจิทัลต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
เทคโนโลยีในการจาหน่าย
ชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยีในการจาหน่าย
สินค้า
สินค้า
และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ OOCC
3.เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั ของครู กศน.

งบประมาณ

หน่วยงาน

8,325,800

กศน.จังหวัด
มหาสารคาม

102,800

กศน.จังหวัด
มหาสารคาม

1,334,400

กศน.จังหวัด
มหาสารคาม

ที่
โครงการ
41 โครงการ Smart
onie
เพื่อสร้าง Smart
farmer
42 โครงการเพิม่
โอกาสเข้าถึง
การศึกษาของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็ก
ออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่น ใน
รูปแบบที่
เหมาะสม

วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมเกษตรกรให้เป็น
Master Trainer

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมโครงการ 133 คน

การดาเนินการ
จัดอบรม แกนนาเกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จานวนเกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมได้เป็น Master Trainer

งบประมาณ
285,510

หน่วยงาน
กศน.จังหวัด
มหาสารคาม

2.1 เพื่อให้มีข้อมูลเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่นของจังหวัด
มหาสารคาม สนับสนุนการบูร
ณาการแก้ปญ
ั หาเด็กนอก
ระบบ
การศึกษาและเด็กออกกลางคัน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม
2.3 เพื่อจัดทาข้อมูลนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุก
สังกัดรายบุคคล ในการทราบ
ความถนัด ความสามารถพิเศษ
ผลการเรียน ทักษะชีวิต
ครอบครัว ความสนใจใน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ
2.4 เพื่อศึกษาวิจัยปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเลือก

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 80 ของเด็กออก
กลางคันที่ได้รับการศึกษาใน
รูปแบบที่เหมาะสม
- ร้อยละ 80 ของเด็กด้อย
โอกาสที่ไม่สามารถเรียนใน
ระบบ ได้รับการศึกษาที่
เหมาะสม
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทราบความ
ถนัด ความสามารถพิเศษ
ผลการเรียน ทักษะชีวิต
ครอบครัว ความสนใจใน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ
เชิงคุณภาพ
- เด็กออกกลางคันและเด็กด้อย
โอกาสได้รับการศึกษาตาม
ศักยภาพ อย่างเสมอภาคและ
ทั่วถึง
- เอกสารรายงานการวิจัย
ปัจจัยเชิงสาเหตุเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกศึกษาใน

กิจกรรมที่ 1 การเพิม่ โอกาส
การเข้าถึงการศึกษาของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่
เหมาะสม ระดับจังหวัด
- ร่วมการประชุมชี้แจงการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปจัดเก็บ
ข้อมูลกลางเด็กด้อยโอกาส เด็ก
ออกกลางคัน เด็กตกหล่น และ
ประชากรวัยเรียน ให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
- การสารวจหรือสอบทาน
ข้อมูลตามโปรแกรมสาเร็จรูป
จัดเก็บข้อมูลกลาง เพื่อหา
สาเหตุและปัญหา เด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน เด็ก
ตกหล่น และประชากรวัยเรียน
โดยแยกประเด็นตามสาเหตุ
- แต่งตั้งคณะทางานการเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่น ใน
รูปแบบที่เหมาะสม ระดับ

1. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม มี
สารสนเทศ/ข้อมูลเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่นภายในจังหวัด
สนับสนุนการบูรณาการ
แก้ปัญหาเด็กนอก
ระบบการศึกษาและเด็กออก
กลางคันในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม สามารถ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็ก
ออกกลางคันและเด็กตกหล่น
ให้ได้รับโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาตามศักยภาพใน
รูปแบบที่เหมาะสม และ
สามารถลดอัตราการออก
กลางคันของผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
3. มีข้อมูลนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสังกัด
รายบุคคล ในการทราบความ

274,000

สนง.ศธจ.มค.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
ศึกษาต่อสายสามัญและสาย
อาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในสถานศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม

ตัวชี้วัด
ระดับทีส่ ูงขึ้น

การดาเนินการ
จังหวัด และประชุม
คณะทางานตรวจทานข้อมูล
- ประชุมเตรียมการเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่
เหมาะสม ระดับจังหวัด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่น ในรูปแบบที่
เหมาะสม ระดับจังหวัด เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
- วิเคราะห์ และกาหนด (ร่าง)
รูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือ
เด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคันและเด็กตกหล่น เข้าสู่
ระบบการศึกษาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.)
- ประชุมชี้แจงการนารูปแบบ/
แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคันและ
เด็กตกหล่น เข้าสูร่ ะบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ถนัด ความสามารถพิเศษ ผล
การเรียน ทักษะชีวิต
ครอบครัว ความสนใจใน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพเพื่อเป็นข้อมูลเชิงการ
บริหารและตัดสินใจเชิง
นโยบายด้านการส่งเสริม
การศึกษา
4. ได้รายงานการวิจยั ปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกศึกษาต่อสายสามัญและ
สายอาชีพของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
สถานศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
การศึกษา ไปใช้ ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
รวมทั้งครูและผู้บริหารในพื้นที่
ที่มีนักเรียนไม่อยู่ในระบบ
- การดาเนินการช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่น ตามรูปแบบ/
แนวทางที่กาหนด
- สรุปผลการช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคันและ
เด็กตกหล่น เข้าสูร่ ะบบ
การศึกษา ให้คณะกรรมการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด อกศจ. และ
กศจ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
- ติดตามผลการดาเนินงานและ
สรุปผลการดาเนินงานการเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่น ใน
รูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัด
(รายเดือนและรายไตรมาส)
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยปัจจัยเชิง
สาเหตุของการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่น :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ศึกษากรณีตัวอย่างจังหวัด
มหาสารคาม
- แต่งตั้งคณะทางานการวิจยั
ปัจจัยเชิงสาเหตุของการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็ก
ตกหล่น : ศึกษากรณีตัวอย่าง
จังหวัดมหาสารคาม
- การจัดทาโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลเด็กนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัด
เพื่อทดสอบวัดเจตคติต่อ
การศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
ด้านความถนัด ความสามารถ
พิเศษ ผลการเรียน ทักษะชีวิต
ครอบครัว ความสนใจใน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ เพื่อลดอัตราการออก
กลางคันและสนับสนุน
การศึกษาต่อ
- ประชุมคณะทางานการวิจัย
ปัจจัยเชิงสาเหตุของการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หล่น : ศึกษากรณีตัวอย่าง
จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

43

โครงการ

โครงการพัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มแก่คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนากระบวนการการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจาเป็นพิเศษของเด็ก
พิการ
2. เพื่อให้บุคลากรศูนย์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
- ประชุมครูผู้ทาหน้าที่แนะ
แนวการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกสังกัดของจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อสร้างเข้าใจ
การดาเนินงานตามโครงการ
- ประชุมคณะทางานการวิจัย
ปัจจัยเชิงสาเหตุของการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หล่น : ศึกษากรณีตัวอย่าง
จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2
- ประชุมคณะทางานการวิจัย
ปัจจัยเชิงสาเหตุของการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หล่น : ศึกษากรณีตัวอย่าง
จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2
ร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
สรุปรายงานผลการวิจยั และ
เขียนรายงานการวิจัย

เด็กพิการร้อยละ 90 ได้รับ
1. ขั้นการวางแผนโครงการ
บริการตามกระบวนการการ
1.1 ประชุมปรึกษาและ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
หาข้อสรุปเพื่อจัดทาโครงการ
แรกเริ่ม ได้อย่างเหมาะสมกับ
1.2 ขออนุญาตดาเนิน
ความต้องการจาเป็นพิเศษของ โครงการ
เด็กพิการ
1.3 ประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ครู บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการสามารถนา
กระบวนการการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจาเป็นพิเศษของเด็ก

34,460

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจา
จังหวัด
มหาสารคาม

ที่

โครงการ
พิการ

วัตถุประสงค์
การศึกษาพิเศษและองค์กร
เครือข่ายที่ให้บริการคนพิการ
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และร่วม
หาแนวทางแก้ไขปัญหาของ
การนากระบวนการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มไปพัฒนาใช้กับ
เด็กพิการ

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ก่อนดาเนินการ
1.4 จัดทากาหนดการการ
ดาเนินโครงการ
1.5 คาสั่งแต่งตั้งคณะ
ดาเนินโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมาย
2.2 ดาเนินงานตามแผน
ของโครงการ
3. ขั้นตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
3.1 ประเมินผลโครงการ
โดยใช้แบบสอบถาม
4. ขั้นการแก้ไขปรับปรุงการ
ทางาน
4.1 ประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการ
4.2 สรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 43 โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พิการ
2. บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัด
มหาสารคาม และองค์กร
เครือข่ายที่ให้บริการคนพิการ
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้และมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาของการนา
กระบวนการการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ไปใช้
พัฒนาเด็กพิการ

จาก 15 หน่วยงาน

งบประมาณ

หน่วยงาน

61,275,902 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขาวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการแข่งขันกีฬา 1. เพื่อส่งเสริมการสนับสนุน
นักเรียน“สพฐ.เกมส์” ให้นักเรียน ทุกคนออกกาลัง
ระดับชาติ
กาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพอย่างจริงจัง
2. เพื่อสร้างความสามัคคี
ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
ระหว่างคณะครูอาจารย์และ
นักเรียนทั่วประเทศ
3. เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียน
นักกีฬา ได้มีทักษะของการ
เล่นกีฬาแบบมืออาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติ
นักกีฬาอาชีวศึกษาประเภท
ต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือก
ระดับชาติเข้าเป็นตัวแทนทีม
ชาติไทย
5. เพื่อเป็นการพัฒนาการ
แข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ให้
เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
6. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการแข่งขัน
กีฬา
7. เพื่อยกระดับกีฬา สพฐ.
เกมส์ ให้เป็นกีฬาระดับสากล

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะครู
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่
เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแต่ละ
ระดับ จานวน 1,250 คน

การดาเนินการ
คณะครู อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา ที่เป็นตัวแทน
นักกีฬาระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแต่ละ
ระดับ จานวน 1,250 คน
เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่
11-16 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
สร้างนักกีฬาในสถานศึกษา
1,867,400
พัฒนาผู้มที ักษะและ
ความสามารถสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับชาติ และพัฒนา
ต่อเนื่องไปสูอ่ าชีพนักกีฬา
สพฐ. เกมส์ ประเภทต่าง ๆ ที่
ผ่านการคัดเลือกระดับชาติ ได้
เข้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยและ
ได้รับการยกย่อง เพือ่ เป็นขวัญ
กาลังใจในการพัฒนาตนเอง
เกิดเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร
ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงาน
ของภาครัฐ และเอกชน เพือ่
การพัฒนาด้านกีฬาใน
สถานศึกษาร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ประสบการณ์ตรงในด้านทักษะ
การบริหารจัดการ การร่วมการ
แข่งขัน ร่วมเชียร์ ร่วมเป็น
เจ้าหน้าที่ และร่วมจัดการ
แข่งขันสร้างความรัก ความ
เข้าใจ ความสามัคคี ลดความ
ขัดแย้ง อันเป็นการสร้าง
สันติภาพ และความเป็น
เอกภาพแห่งชาติ เป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง

หน่วยงาน
สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

โครงการ

2 โครงการค่ายทักษะ
ชีวิตเพื่อป้องกันกลุ่มผู้
มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

1. เพื่อให้ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา ขับเคลื่อน
นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์
การป้องกันกลุ่มผูม้ ีโอกาสเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. เพื่อให้ครู นักเรียน และ
บุคลากรในสถานศึกษา ที่ผ่าน
การอบรม “ค่ายทักษะชีวิต”
รู้โทษ รู้พิษภัย มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะชีวิต ใน
การป้องกันตนเองให้ห่างไกล
และ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด
3. เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กัน และ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
นักเรียน ไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
4. เพื่อให้นักเรียน เป็นผูม้ ี
ความประพฤติดี เป็นพลเมือง
ดี ในสังคม ชุมชน หมู่บ้าน
และประเทศชาติต่อไป

1. ครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน
2. ร้อยละ 100 ของครู และ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถดาเนินงานชีวิตโดยใช้
ทักษะชีวิตที่ได้รับจากการเข้า
รับการอบรม

1. วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน
งาน/โครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. แจ้งโรงเรียนเป้าหมายจาก
โครงการ 1 ตารวจ 1
โรงเรียน
ปีการศึกษา 2562 เข้า
อบรมฯ
4. รายงานผลการดาเนิน
โครงการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
เป็นรูปธรรมสามารถสร้าง
ความสามัคคี ความเป็นน้า
หนึ่งใจเดียวกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ ผู้คมุ นักกีฬา
นักกีฬาในทุกระดับ
1. ครูผู้สอนในสถานศึกษา
80,000
สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันกลุ่มผู้มโี อกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่าง
สมบูรณ์
2. นักเรียน ที่ผ่านโครงการ
อบรม “ค่ายทักษะชีวิต” รู้
โทษ รู้พิษภัย มีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะชีวิต
ในการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลและ ไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป
และสามารถเผยแพร่ความรู้
ให้แก่เพื่อนนักเรียนใน
โรงเรียนได้
3. นักเรียนมีภมู ิคุ้มกัน และ
เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4. นักเรียนเป็นผูม้ ีความ
ประพฤติดี เป็นพลเมืองดี ใน
สังคม ชุมชน หมู่บ้าน และ

หน่วยงาน

สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการอบรมลูกเสือ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ต้านภัยยาเสพติด ปี ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
2562
ถึงภัยอันตรายและความเสี่ยง
ต่อยาเสพติด
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้ถึงพิษ
ภัยและบทลงโทษของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ทักษะชีวิตของลูกเสือในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด
4. เพื่อฝึกหัดให้เด็กและ
เยาวชนเป็นผูม้ ีความประพฤติ
และเป็นพลเมืองดีในอนาคต
ของชาติ

1. ครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 400 คน
2. ร้อยละ 100 ของครู และ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถดาเนินงานนาสิ่งที่
ได้รับในการอบรมไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันให้ห่างไกลยา
เสพติด
3. ร้อยละ 100 ทาให้นักเรียน
ที่เข้ารับการอบรมมีระเบียบ
วินัย และมีความคิดตัดสินใจ
ในการดาเนินชีวิตในสังคม
ต่อไป

1. วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน
งาน/โครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
จัดเตรียมนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมฯ
4. ประสานคณะวิทยากร/
สถานที่เพื่อจัดอบรม
5. ดาเนินการจัดอบรมตาม
โครงการฯ
6. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
ประเทศต่อไป
1. นักเรียนที่เข้ารับการอบรม 296,000
มีทักษะชีวิตและมีภูมิคมุ้ กัน
สารเสพติด
2. นักเรียนรู้จักตัดสินใจ
หลีกเลี่ยง ปฏิเสธ ไม่เกี่ยวข้อง
กับสารเสพติดทุกชนิด
3. นักเรียนที่เข้าอบรมมีความ
ตระหนักต่อพิษภัยอันตราย
ของภัยยาเสพติด
ทุกชนิด
4. สถานศึกษาป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
บรรลุผลสาเร็จตามนโยบาย
ของรัฐบาล (กลุ่มการป้องกันผู้
มีโอกาสเข้าไปเกีย่ วข้องกับยา
เสพติด)

4 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา
(การขับเคลื่อน
หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา)

1. อบรมผู้บริหารและครู
จานวน 442 คน 2 วัน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2. โรงเรียนจานวน 221
โรงเรียน นาหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

1. อบรมผู้บริหารและครู
2. จัดทาสื่อต้านทุจริตสาหรับ
โรงเรียน
3. นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
ครูในโรงเรียน
4. การสะท้อนผล (PLC) การ

1. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ตามคุณลักษณะ 5
ประการ ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิด ความซื่อสัตย์
สุจริต ความมีวินัย ความพอพี
ยงและ
จิตสาธารณะ
2. ผู้บริหาร ครู สามารถจัด

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตการศึกษา
2. เพื่อให้โรงเรียนนาหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
3. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการ

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

300,000

หน่วยงาน
สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
เรียนรูต้ ามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา
4. เพื่อให้นักเรียน ครู
ผู้บริหารสถานศึกษาจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ระดมพล คนสุจริตดี ที่
มหาสารคาม เขต 2”
5. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ได้
รูปแบบกิจกรรมการจัดทา
หลักสูตรต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด
3. โรงเรียนจานวน 221
โรงเรียน ได้รับการนิเทศการ
ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มี
โรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
จานวน 16 โรงเรียน ร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
เผยแพร่ผลงาน
5. ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อน
การนาหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่าง
มีคุณภาพ
6. ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้
7. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
ให้ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ
8. นักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ระดมพล คนสุจริตดี
ที่มหาสารคาม เขต 2”

การดาเนินการ
ใช้หลักสูตร
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “ระดมพล คนสุจริตดี
ที่มหาสารคาม เขต 2”
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนและสรุปรายงาน
ผลการประเมิน
7. ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/
นาเสนอผลงานโรงเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการต้านทุจริต
และการนาหลักสูตรไปใช้ใน
การดาเนินชีวิต เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับนักเรียน ผูป้ กครอง
ชุมชน และสังคม
3. โรงเรียนเป็นต้นแบบและ
เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาดู
งานในการนาหลักสูตรต้าน
ทุจริตไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม
4. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มี
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

5 โครงการกีฬา
สพป.มค.2 เกมส์
ประจาปี 2561

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
9. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มีรูปแบบ
กิจกรรมการจัดทาหลักสูตร
ต้านการทุจริตที่ชัดเจน เป็น
แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ได้
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
1. สถานศึกษาในสังกัด
วินัยในตนเอง มีน้าใจนักกีฬา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ
ประถมศึกษามหาสารคาม
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
เขต 2 จานวน 221 แห่ง มี
ประโยชน์ และมีภูมิคุ้มกันจาก การดาเนินกิจกรรมการ
ภัยยาเสพติดและอบายมุข
แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
2. เพื่อให้นักเรียน ได้แสดง
และเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่ม
ความสามารถด้านกีฬาที่
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ตนเองถนัด
การศึกษา กีฬาระดับอาเภอ
3. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาแต่ละ และกีฬาระดับเขตพื้นที่
ชนิด และแต่ละประเภทเป็น การศึกษา
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันใน 2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มี
ระดับจังหวัด ระดับภูมภิ าค
คุณธรรม จริยธรรม
และระดับประเทศต่อไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
นักเรียน ได้พัฒนาทักษะการ ของคนไทย 12 ประการ
เล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับเขตพื้นที่ โดยแบ่ง
ประเภทดังนี้ ฟุตบอล
วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ
ฟุตซอล และบาสเก็ตบอล

1. นักเรียนมีวินัยในตนเอง มี
น้าใจนักกีฬา มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ เคารพกฎ กติกา
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมีภูมิคุ้มกันจาก
ภัยยาเสพติดและอบายมุข
2. นักเรียนมีความสนใจใน
การเล่นกีฬา มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
3. สถานศึกษาในสังกัดมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง
4. นักเรียนที่มีศักยภาพพิเศษ
ด้านการกีฬามีขวัญกาลังใจ
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทน
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯ
อาเภอ เขตพื้นที่และจังหวัด
มหาสารคามได้

280,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

384,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

5. นักเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ทุกคน มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ

6 โครงการการฝึกอบรม
“ลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดประจาปี
2562”

1. เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กันยาเสพ
ติดให้ผรู้ ับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ และความ
ตระหนักถึงภัยอันตราย และ
ความเสีย่ งต่อปัญหายาเสพติด
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะชีวิตโดยการ
ใช้กระบวนการของลูกเสือใน
การป้องกันตนเองให้ห่างไกล
จากยาเสพติด
3. เพื่อให้มีหน่วยลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกัดที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
4. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และฝึกหัดให้เยาวชน
เป็นผู้ประพฤติดี และเป็น
พลเมืองดีของชาติบ้านเมือง
และพัฒนาตนเองให้สามารถ
ป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

1. ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด จานวน 480 คน
และครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ต้านภัย
ยาเสพติด จานวน 48 คน
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะชีวิตและมี
ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัด สพป.มค. 2
ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.
2561 – 30 กันยายน 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
อาเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน
2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนบ้านเม็กดา อาเภอ
พยัคภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ
ชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
ยาเสพติดได้
7 โครงการขับเคลื่อน
เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกโรงเรียน
การพัฒนาการจัดการ จัดกิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดการเรียนรู้
ชาติไทยตามแนว
การขับเคลื่อนการจัดการ
พระราชดาริของ
เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา
สมเด็จพระนางเจ้า
ศาสนาและวัฒนธรรมทุก
สิริกิติ์
สาระการเรียนรู้
พระบรมราชินีนาถ
“การเสริมสร้างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ผ่าน
กิจกรรมเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ”

8 โครงการขับเคลื่อน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการสู่
การปฏิบัติใน
สถานศึกษา

1. เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมตามช่วง
วัย
3. เพื่อให้มีโรงเรียนต้นแบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. โรงเรียนดาเนินการการ
ขับเคลื่อนการจัดกาผู้เรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมทุกสาระการ
เรียนรู้
145 โรงเรียน
2. มีโรงเรียนการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู้

1. ประชุมคณะทางาน
เตรียมการ และจัดทาคู่มือ
การขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมทุก
สาระการเรียนรู้
2. ประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมทุกสาระการ
เรียนรู้
3. สรุป/รายงานผล

1. สานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3 มีเอกสาร แนว
ทางการจัดกิจกรรม การ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมทุกสาระการ
เรียนรู้
2. สานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3 มีโรงเรียนการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมทุกสาระการ
เรียนรู้

30,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

1. โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลักของคน
ไทย 145 โรงเรียน
2. เขตพื้นที่การศึกษามี
ต้นแบบการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 โรงเรียน
1. โรงเรียน ร้อยละ 100 จัด
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย

1. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
การส่งเสริมค่านิยม 12
ประการ
2. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
การส่งเสริมค่านิยม 12
ประการ ระดับเขตพื้นที่จาก
โรงเรียนตัวแทนศูนย์
3. มอบประกาศเกียรติคณ
ุ
4. สรุป/รายงานผล

1. โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีใน
การดาเนินการส่งเสริมค่านิยม
ของคนไทย 12 ประการ
2. โรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู มีการ
พัฒนาการดาเนินการส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
3. ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
นักเรียนเกิดค่านิยมทีด่ ีในการ

25,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

ที่

โครงการ

9 โครงการขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาสู่
สถานศึกษา และการ
เรียนรูโ้ ครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริเพื่อความ
ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงการพระราชดาริเป็น
ฐานและขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชา
2. เพื่อพัฒนาศูนย์การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3
3. เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริม
หน่วยงาน บุคคลที่ขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่เป็นแบบอย่างได้

ตัวชี้วัด
2. ผู้เรียน ร้อยละ 100 มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมตามช่วงวัย
1. โรงเรียนผ่านการประเมิน
ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
และโครงการพระราชดาริรวม
อย่างน้อยอาเภอละ 1
โรงเรียน
2. สถานศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่ดี
ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา 23
กิจกรรม
3. สถานศึกษาได้รับการ
ประเมินเพื่อรักษามาตรฐาน
และประเมินความยั่งยืนการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 120
โรงเรียน
4. ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
4. มีเครือข่ายในการพัฒนา
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ประชุมปฏิบัติการเชิง
ปฏิบัติการขยายผลการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางศาสตร์พระราชาและ
การเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
2. คัดเลือกสถานศึกษา มีวิธี
ปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา 23
กิจกรรม
3. มอบโล่รางวัล และ
ประกาศเกียรติคุณ
4. ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง ปีการศึกษา 2561
5. สรุป/รายงานผล

1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา นา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา
มาใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชาอย่างยั่งยืน
3. มีผลการปฏิบตั ิที่ดี ด้าน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา
ของสถานศึกษา

50,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

ที่

โครงการ

10 โครงการส่งเสริมพุทธ
ศาสนาในเทศกาล
เข้าพรรษา

11 โครงการส่งเสริมวินัย
ด้วยกิจกรรมยุว
กาชาด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
กิจกรรมถอดบทเรียนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา
ได้อย่างยั่งยืน
5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
พระราชดาริเป็นฐานสามารถ
ถอดบทเรียนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรม
การเรียนรู้และการดาเนินชีวิต
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมในเทศกาล
เข้าพรรษา ไม่น้อยกว่า 1
ครั้ง/ปี

1. ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ก่
เยาวชนและประชาชนใน
ประเพณี วัฒนธรรมใน
เทศกาลเข้าพรรษา
2. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ใน
เทศกาลเข้าพรรษา
3. เพื่อเผยแผ่ ประชาสัมพันธ์
ประเพณี
ในเทศกาลเข้าพรรษา
เพื่อส่งเสริมวินัยและจิตสานึก ยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
กิจกรรมยุวกาชาด

12 โครงการส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด
จัดระบบการเรียนการ การศึกษาของท้องถิ่นตาม

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. รอการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ

ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและ
หลักการปฏิบัติในหลัก
ธรรมพระพุทธศาสนาอย่าง
อย่างถูกต้อง

200,000

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

1. ขออนุมัติใช้เงินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ

ผู้บังคับบัญชาและยุวกาชาด
ได้แสดงออกในการเข้าร่วม
กิจกรรมยุวกาชาด

10,000

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

1. รอการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ

ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญา

350,000

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
“สถานศึกษา
พอเพียง” สู่ “ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม
13 โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
พอเพียงครบทุกแห่ง

14 โครงการเยาวชน
ต้นแบบธรรมดี ได้ดี

เพื่อให้นักเรียนให้มีคณ
ุ ธรรม จานวนผู้ร่วมโครงการ
จริยธรรม มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

15 โครงการจัดตั้งศูนย์
พุทธศาสนาใน

เพื่อจัดระบบบริหารจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอก

เพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพ โรงเรียนมีการรณรงค์และ
ติดในสถานศึกษาสังกัด
ป้องกันยาเสพติดใน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
สถานศึกษาครบทุกแห่ง

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

การดาเนินการ
ปกครองท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

1. รอการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ
จัดกิจกรรมโครงการเยาวชน
ต้นแบบธรรมดี ได้ดี เช่น ค่า
จัดฝึกอบรม การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการเอง หรือร่วมกับ
ส่วนราชการ,องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น
ดาเนินการ
ดาเนินการให้มีการจัดตั้งศูนย์
พุทธศาสนาในโรงเรียน สังกัด

1. มีการรณรงค์และป้องกันยา 826,000
เสพติดในสถานศึกษาครบทุก
แห่ง
2. ลดจานวนนักเรียนกลุม่
เสี่ยง
นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม 1,000,000
มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

มีระบบบริหารจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และ

อบจ.
มหาสารคาม

100,000

หน่วยงาน

อบจ.
มหาสารคาม

ที่

โครงการ
โรงเรียน

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
16 โครงการส่งเสริมการ เพื่อให้บุคลากรให้มีคุณธรรม จานวนผู้ร่วมโครงการ
จัดการเรียนการสอน จริยธรรม มีคุณวุฒิ มีความรู้
เพศวิถีศึกษาแบบรอบ ความสามารถ และพัฒนา
ด้าน
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม
การจัดกิจกรรม ค่ายให้ความรู้
และการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการเรื่องมี
เพศสัมพันธ์การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน การระวัง
ป้องกันโรคจากการมี
เพศสัมพันธ์
17 โครงการการจัด
1. เพื่อต้องการให้บุคลากรได้ 1. จานวนผู้บริหาร บุคลากร 1. โครงการ และขออนุมัติ
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้ ถึงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน
โครงการ
และการบริหาร
อย่างแท้จริง
2. มีระดับความพึงพอใจของผู้ 2. จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน
จัดการตามหลัก
2. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง ประเมินอยู่ในระดับดีมากมี
3. ประชุมคณะกรรมการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ความสาคัญของเศรษฐกิจ
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
ดาเนินโครงการ
พอเพียง
พอเพียง
3. ระยะเวลาในการ
4. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
(สถานศึกษาพอเพียง) 3. เพื่อให้บุคลากรสามารถนา ดาเนินงาน 1 วัน (21
อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนิน
ประจาปีงบประมาณ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรกฎาคม 2562)
โครงการ
2562
ไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัตไิ ด้ 4. ใช้เงินงบประมาณหรือเงิน 5. ดาเนินงานตามโครงการ
4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
รายได้สถานศึกษา เพื่อจ่าย 6. ประเมินผลโครงการ
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ
เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
7. สรุปผลรายงานผลการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าวัสดุ จานวน 70,000
ปฏิบัติงาน
5. เพื่อต้องการส่งเสริมให้
บุคคลที่ได้มาเรียนรู้สามารถ
นาไปเผยแพร่ให้กับบุคคล
อื่น ๆ ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาตามอัธยาศัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

100,000

อบจ.
มหาสารคาม

1. บุคลากรได้เรียนรู้ ถึง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
2. บุคลากรตระหนักถึง
ความสาคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. บุคลากรสามารถนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัตไิ ด้
4. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมให้บุคคลทีไ่ ด้มา
เรียนรูส้ ามารถนาไปเผยแพร่
ให้กับบุคคลอื่น ๆ ได้

70,000

วิทยาลัย
เทคนิควาปี
ปทุม

ที่
โครงการ
18 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาได้มีคณ
ุ ธรรมควบคู่
กับการเรียนรู้พัฒนาด้าน
ความรู้ ความสามารถ
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้
นาคุณธรรมไปปฏิบตั ิให้
ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี
ของคนในสังคม
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้
ศึกษาและสาเร็จการศึกษา
มีคุณสมบัติทดี่ ีตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
4. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคน
ให้มีจิตสานึกความเป็นชาติ
ไทย
5. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคน
ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ตัวชี้วัด
1. คณะผู้บริหาร คณะครู
นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
จานวน 3,000 คน
2. คณะผู้บริหาร คณะครู
นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
จานวน 3,000 คน
3. ใช้งบการดาเนินกิจกรรม/
โครงการฯ ในวันสาคัญต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 20,000
บาท

การดาเนินการ
1. เสนอโครงการ/ ขออนุมัติ
โครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

งบประมาณ
20,000

หน่วยงาน
วิทยาลัย
เทคนิค
มหาสารคาม

19 โครงการวันลอย
กระทง

1. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีของคนไทยไว้
2. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
เอกลักษณ์ความเป็นไทยแก่
นักเรียนนักศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาได้

1. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพพยัคฆภูมิพสิ ัย
1,365 คน
2. นักเรียนนักศึกษาร่วม
กิจกรรมด้วยความรักและ
สามัคคี
3. นักเรียนนักศึกษาได้สืบ

ขั้นเตรียม (Planning :P)
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ (Doing :

1. นักเรียนนักศึกษาร่วม
กิจกรรมด้วยความรักและ
สามัคคี
2. นักเรียนนักศึกษาได้สืบสาน
วันสาคัญทางประเพณีไทย

19,710

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

D)

3. แจ้งกาหนดการดาเนิน

ที่

โครงการ

20 โครงการเข้าค่าย
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน
นักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผ่อนคลายจิตใจและมีความสุข สานวันสาคัญทางประเพณี
ในกิจกรรม
ไทย
4. ดาเนินการในเดือน
พฤศจิกายน
5. ใช้งบประมาณ 19,710
บาท

1. เพื่อจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ให้นักเรียน
นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการ
อาชีพพยัคฆภูมิพิสยั
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้
เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่
3. เพื่อบูรณาการคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน
นักศึกษานักศึกษาใหม่

1. นักเรียนระดับปวช.1
จานวน 22 คน
2. นักศึกษาระดับปวส.1
จานวน 80 คน
3. ให้นักศึกษามีความรัก
สามัคคี
4. นักเรียน นักศึกษาเห็น
ความสาคัญของคุณธรรม
จริยธรรม
5. ดาเนินการในเดือน
พฤษภาคม
6. ใช้งบประมาณ 66,125
บาท

การดาเนินการ
โครงการ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
ขั้นตรวจ/ติดตาม (Checking:C)
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
ขั้นประเมินผล (Act: A)
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ขั้นเตรียม (Planning :P)
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ (Doing :
D)

3. แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
ขั้นตรวจ/ติดตาม (Checking:C)
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
ขั้นประเมินผล (Act: A)
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. นักศึกษาได้รับทราบ
แนวทางการศึกษาในวิทยาลัย
การอาชีพพยัคฆภูมิพสิ ัย
2. นักศึกษา รู้กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอน
3. นักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ
ไม่น้อยกว่า 100 เปอร์เซ็นต์
4. นักเรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรม มีความซื้อสัตย์
สุจริต รู้จักการเป็นผูต้ ามที่ดี
มีความเป็นประชาธิปไตย
รู้ทันโลกทันเหตุการณ์

66,125

วิทยาลัยการ
อาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
21 โครงการกีฬาสีภายใน 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามี
ความสมัครสมานสามัคคีใน
หมู่คณะ
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรียนรูส้ ภาพจริง (รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย)
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษา
รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ และ
กล้าตัดสินใจได้เร็วขึ้น
4. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาของตนเอง

ตัวชี้วัด
1. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพพยัคฆภูมิพสิ ัย
1,423 คน
2. นักเรียนมีความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ มีได้เรียนรู้
สภาพจริง (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย)
มีการรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
และกล้าตัดสินใจได้เร็วขึ้น มี
การแสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาของตนเอง
3. ดาเนินการในเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์
4. ใช้งบประมาณ จานวน
31,526 บาท

22 โครงการกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ ระดับ
ภาค

1. ตัวแทนลูกเสือวิสามัญ
2. ลูกเสือได้รับความรู้และ
ประสบการณ์การทางานเป็น
ระบบหมูค่ ณะ อันจะนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
3. ดาเนินการในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
4. ใช้งบประมาณ 20,000
บาท

1. เพื่อให้ลูกเสือ เข้าใจในพิธี
การของลูกเสือ ระดับภาค
2. เพื่อให้ลูกเสือได้รับความรู้
และประสบการณ์การทางาน
เป็นระบบหมู่คณะ อันจะ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3. เพื่อพัฒนาทักษะทางกาย
สติปัญญา และอารมณ์ให้แก่
ลูกเสือ

การดาเนินการ
ขั้นเตรียม (Planning :P)
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ (Doing :
D)

3. แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
ขั้นตรวจ/ติดตาม (Checking:C)
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
ขั้นประเมินผล (Act: A)
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ขั้นเตรียม (Planning :P)
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ (Doing :
D)

3. แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รับฟังข้อคิดเห็นและ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ หน่วยงาน
1. นักเรียนนักศึกษามีความ
31,526
วิทยาลัยการ
สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ
อาชีพ
2. นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
พยัคฆภูมิพสิ ัย
สภาพจริง (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย)
3. นักเรียนนักศึกษารู้จักแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และกล้าตัดสินใจ
ได้เร็วขึ้น
4. นักเรียนนักศึกษาได้แสดง
ความสามารถทางด้านกีฬา
ของตนเอง

ลูกเสือได้รับความรู้และ
ประสบการณ์การทางานเป็น
ระบบหมูค่ ณะ อันจะนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้

20,000

วิทยาลัยการ
อาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

ที่

โครงการ

23 โครงการกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ
ระดับชาติ

วัตถุประสงค์
4. เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญวิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย
ในระดับต่อไป

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้ลูกเสือ เข้าใจในพิธี
การของลูกเสือ ระดับชาติ
2. เพื่อให้ลูกเสือได้รับความรู้
และประสบการณ์การทางาน
เป็นระบบหมู่คณะ อันจะ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3. เพื่อพัฒนาทักษะทางกาย
สติปัญญา และอารมณ์ให้แก่
ลูกเสือ
4. เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญวิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย ในระดับต่อไป

1. ตัวแทนลูกเสือวิสามัญ
2. ลูกเสือได้รับความรู้และ
ประสบการณ์การทางานเป็น
ระบบหมูค่ ณะ อันจะนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
3. ดาเนินโครงการเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
4. ใช้งบประมาณ 20,000
บาท

การดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ขั้นตรวจ/ติดตาม (Checking:C)
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
ขั้นประเมินผล (Act: A)
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ขั้นเตรียม (Planning :P)
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ (Doing :
D)

3. แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
ขั้นตรวจ/ติดตาม (Checking:C)
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
ขั้นประเมินผล (Act: A)
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ลูกเสือได้รับความรู้และ
ประสบการณ์การทางานเป็น
ระบบหมูค่ ณะ อันจะนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้

20,000

วิทยาลัยการ
อาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

ที่
โครงการ
24 โครงการเดินทางไกล
อยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือ เข้าใจในพิธี
การของลูกเสือ
2. เพื่อให้ลูกเสือได้รับความรู้
และประสบการณ์การทางาน
เป็นระบบหมู่คณะ อันจะ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3. เพื่อพัฒนาทักษะทางกาย
สติปัญญา และอารมณ์ให้แก่
ลูกเสือ
4. เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญวิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

ตัวชี้วัด
1. นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น
ปวช. 1 ทุกแผนกวิชา
2. ลูกเสือได้รับความรู้และ
ประสบการณ์การทางานเป็น
ระบบหมูค่ ณะ อันจะนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
3. ดาเนินการช่วงมกราคมกุมภาพันธ์
4. ใช้งบประมาณ 20,000
บาท

25 โครงการส่งเสริม
บุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเป็น
ผู้นา

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี
การกล้าแสดงออกอย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
มีบุคลิกภาพและภาวะผู้นา ผู้
ตามที่ดี
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1. จานวนนักเรียน นักศึกษา
2. นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี
3. ใช้งบประมาณ 28,000
บาท

การดาเนินการ
ขั้นเตรียม (Planning :P)
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ (Doing :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ หน่วยงาน
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของ
20,000
วิทยาลัยการ
ตนเอง มีวินัยในตนเอง มี
อาชีพ
คุณธรรม จริยธรรมและ
พยัคฆภูมิพสิ ัย
ค่านิยมอันพึงประสงค์
2. นักเรียนมีทักษะในการ
D)
จัดการ การทางาน สามารถ
3. แจ้งกาหนดการดาเนิน
ปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบัน
โครงการ
และอนาคต
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3. นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์
รับฟังข้อคิดเห็นและ
ส่วนรวม และปฏิบตั ิตนให้เป็น
ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ต่อสังคม
ขั้นตรวจ/ติดตาม (Checking:C) 4. นักเรียนมีจติ สานึกในการ
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ปฏิบัติตนตามวิถีทาง
ดาเนินโครงการ และสถานที่ ประชาธิปไตย
ดาเนินการ
5. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และ
ขั้นประเมินผล (Act: A)
มีความสุข ได้ด้วยกิจกรรม
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ นักเรียน
1. ขั้นตอนการวางแผน
ให้นักเรียน นักศึกษา กล้า
28,000
วิทยาลัยการ
(Planning :P)
แสดงออกอย่างถูกต้อง มี
อาชีพ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
บุคลิกภาพและภาวะผู้นา ผู้
พยัคฆภูมิพสิ ัย
(Doing :D)
ตามที่ดี และใช้เวลาว่างให้
3. ขั้นตอนการประเมินผล
เกิดประโยชน์
(Checking :C)
4. ขั้นตอนการสรุปผลการ
ดาเนินงาน (Action :A)

ที่
โครงการ
26 โครงการอบรมภาวะ
ผู้นาคุณธรรมนา
ความรู้

27 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER
ONE

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติได้เรียนรู้
ข้อคิด คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จากการปฏิบตั ิจริง
2. เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นา
ของนักเรียนนักศึกษาองค์การ
วิชาชีพและตัวแทนชมรม มี
ความกล้าคิด กล้าแสดงออก
มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการในชั้นเรียน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี
การพัฒนาบุคลิกภาพในสังคม

ตัวชี้วัด
1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพพยัคฆภูมิพสิ ัย 60
คน
2. นักเรียนนักศึกษา ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
กาหนด
3. นักเรียนนักศึกษาพัฒนา
ความเป็นผู้นาของนักเรียน
นักศึกษาองค์การวิชาชีพ และ
ตัวแทนชมรมมีความกล้าคิด
กล้าแสดงออก มีความรู้
ความสามารถในการบริหาร
จัดการในชั้นเรียน
4. ดาเนินการในเดือน
มิถุนายน
5. ใช้งบประมาณ 31,190
บาท
1. เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กันยาเสพ 1. ครู อาจารย์ นักเรียน
ติดให้นักเรียนก่อนวัยเสีย่ ง ได้ นักศึกษา และบุคลากรใน
รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของ สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัด
ยาเสพติด
ช่างมหาสารคาม จานวน 320
2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียน คน
ในการป้องกันและแก้ไข
2. สร้างภูมิคมุ้ กันยาเสพติดให้
ต่อต้านยาเสพติด
นักเรียน นักศึกษาก่อนวัย
3. เพื่อพัฒนานักเรียน ให้
เสี่ยง ได้รับรูร้ ับทราบถึง

การดาเนินการ
ขั้นเตรียม (Planning :P)
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ (Doing
: D)
3. แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
ขั้นตรวจ/ติดตาม
(Checking:C)
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
ขั้นประเมินผล (Act: A)
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ หน่วยงาน
1. นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้ 31,190
วิทยาลัยการ
ข้อคิด คุณธรรม จริยธรรม
อาชีพ
และคุณลักษณะ
พยัคฆภูมิพสิ ัย
อันพึง ประสงค์ จากการ
ปฏิบัติจริง
2. นักเรียนนักศึกษาได้
แสดงออกถึงความเป็นผู้นา
ของนักเรียนนักศึกษาองค์การ
วิชาชีพและตัวแทนชมรม
มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก
มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการในชั้นเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มี
การพัฒนาบุคลิกภาพในสังคม

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

1. นักเรียน นักศึกษา มี
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและได้รับรู้
รับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด
2. สถานศึกษามีเครือข่าย
นักเรียนในการป้องกันและ
แก้ไขต่อต้านยาเสพติด
3. นักเรียน สามารถป้องกัน

50,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

28 โครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา

29 โครงการอาชีวศึกษา
พัฒนา

วัตถุประสงค์
สามารถป้องกันตนเองไม่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถานศึกษาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาแก่
นักเรียนนักศึกษาและ
บุคลากรในสถานศึกษา
2. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรในสถานศึกษาให้
ตระหนักถึงความสาคัญและ
ร่วมมือกันในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1. เพื่อบูรณาการการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา

ตัวชี้วัด
ปัญหาและพิษภัยของยาเสพ
ติด สามารถป้องกันตนเองไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถานศึกษาในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรในวิทยาลัยสารพัด
ช่างมหาสารคาม จานวน 300
คน
2. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรในวิทยาลัยสารพัด
ช่างมหาสารคาม ได้รับความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรในวิทยาลัยสารพัด
ช่างมหาสารคาม มีความ
ตระหนักถึงความสาคัญและ
ร่วมมือกันในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ
1. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้า
ร่วมโครงการได้ฝึก
ประสบการณ์จริงและมีจติ

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
ตนเองไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับยา
เสพติด
4. สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

หน่วยงาน

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

1. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรในวิทยาลัยสารพัด
ช่างมหาสารคาม
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาและ
บุคลากรในวิทยาลัยสารพัด
ช่างมหาสารคาม ตระหนักถึง
ความสาคัญและร่วมมือกัน
ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

38,500

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ

1. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึก
ทักษะความชานาญ
ประสบการณ์วิชาชีพในด้าน

100,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

30 โครงการปฏิรูปการ
สอนภาษาไทย
ประวัติศาสตร์ หน้าที่
พลเมือง

วัตถุประสงค์
ได้ฝึกทักษะ ความชานาญ
ประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
ต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง
2. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา
ได้มโี อกาสร่วมกันทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม
และจิตอาสา รวมถึง
เสริมสร้างความรักความ
สามัคคี ความปรองดอง ในหมู่
คณะ เรียนรู้การทางานเป็น
ทีม และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี และทาให้สังคมเห็นถึง
คุณค่าและความสาคัญของ
การเรียนสายอาชีพที่สามารถ
นาความรู้ และทักษะไป
ช่วยเหลือสังคมได้
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
ความสามารถในการเรียนวิชา
ภาษาไทย
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
ความเป็นมาของ
ประวัติศาสตร์ไทย
3. เพื่อให้นักเรียนได้ปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีของหน้าที่พลเมือง
ที่ดี

ตัวชี้วัด
อาสา จานวน 200 คน
2. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้า
ร่วมโครงการได้บาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมก่อให้เกิด
คุณธรรม จริยธรรม และจิต
อาสา

การดาเนินการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
ต่างๆจากสถานการณ์จริง
2. นักเรียน นักศึกษา ได้มี
โอกาสร่วมกันทากิจกรรมบา
เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม
และจิตอาสา รวมถึง
เสริมสร้างความรักความ
สามัคคี ความปรองดอง ในหมู่
คณะ เรียนรู้การทางานเป็น
ทีมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และ
ทาให้สังคมเห็นถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของการเรียนสาย
อาชีพที่สามารถนาความรู้
และทักษะไปช่วยเหลือสังคม
ได้

หน่วยงาน

1. คณะครูนักเรียนนักศึกษา
ได้เรียนรูห้ ลักภาษาไทย ด้าน
ประวัติศาสตร์ และหน้าที่
พลเมืองที่ดี
2. คณะครูนักเรียนนักศึกษา
ได้รับรู้และมีจติ สานึกในหน้าที่
พลเมืองที่ดี
3. คณะครูนักเรียนนักศึกษา
ได้ปฏิรูปการเรียนรู้หลัก

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

1. คณะครูนักเรียนนักศึกษา
ได้เรียนรูห้ ลักภาษาไทย ด้าน
ประวัติศาสตร์ และหน้าที่
พลเมืองที่ดี
2. คณะครูนักเรียนนักศึกษา
ได้รับรู้และมีจติ สานึกในหน้าที่
พลเมืองที่ดี
3. คณะครูนักเรียนนักศึกษา
ได้ปฏิรูปการเรียนรู้หลัก

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

20,000

ที่

โครงการ

31 โครงการอาชีวศึกษา
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ภาษาไทยประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมืองที่ดี
4. คณะครูนักเรียนนักศึกษา
ได้รับการปลูกฝังค่านิยมอันพึง
ประสงค์และมีจิตสานึกใน
หน้าที่พลเมืองที่ดี
1. เพื่อบูรณาการการเรียน
1. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้า
การสอนโดยจัดกิจกรรม
ร่วมโครงการได้ฝึก
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประสบการณ์จริงและมีจติ
ได้ฝึกทักษะ ความชานาญ
อาสา จานวน 200 คน
ประสบการณ์วิชาชีพในด้าน 2. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้า
ต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง
ร่วมโครงการได้บาเพ็ญ
2. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประโยชน์ต่อสังคมก่อให้เกิด
ได้มโี อกาสร่วมกันทากิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม และจิต
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
อาสา
ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม
และจิตอาสา รวมถึง
เสริมสร้างความรักความ
สามัคคี ความปรองดอง ในหมู่
คณะ เรียนรู้การทางานเป็น
ทีมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี และทาให้สังคมเห็นถึง
คุณค่าและความสาคัญของ
การเรียนสายอาชีพที่สามารถ
นาความรู้ และทักษะไป
ช่วยเหลือสังคมได้

การดาเนินการ

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
ภาษาไทย ประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมืองที่ดี
4. คณะครูนักเรียนนักศึกษา
ได้รับการปลูกฝังค่านิยมอันพึง
ประสงค์และมีจิตสานึกใน
หน้าที่พลเมืองที่ดี
1. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึก
100,000
ทักษะความชานาญ
ประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
ต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง
2. นักเรียน นักศึกษา ได้มี
โอกาสร่วมกันทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม
และจิตอาสา รวมถึง
เสริมสร้างความรักความ
สามัคคี ความปรองดอง ในหมู่
คณะ เรียนรู้การทางานเป็น
ทีมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และ
ทาให้สังคมเห็นถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของการเรียนสาย
อาชีพที่สามารถนาความรู้
และทักษะไปช่วยเหลือสังคม
ได้

หน่วยงาน

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่
โครงการ
32 โครงการโรงเรียน
คุณธรรมอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ใน
สถานศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษา
2. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรในสถานศึกษาให้
ตระหนักถึงความสาคัญและ
ร่วมมือกันในการป้องกันความ
ประพฤติมิชอบ
1. เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา
เข้าใจในหลักธรรมพุทธ
ศาสนา
2. เพื่อฝึกนักเรียน/นักศึกษา
นั่งสมาธิ และมีมารยาทที่ดี

ตัวชี้วัด
1. นักเรียน นักศึกษา ได้คา่
อุปกรณ์การเรียน จานวน
651 คน
2. นักเรียน นักศึกษา อุปกรณ์
การเรียน ในการฝึกทักษะ
ของนักเรียนสายอาชีพ

การดาเนินการ
1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

1. ผู้เรียนตระหนักเห็น
ความสาคัญของศาสนา
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
กิจกรรม

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่
กาหนด

34 โครงการขับเคลื่อน
คุณธรรม

1. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน/
นักศึกษาเป็นผู้มคี ุณธรรม
จริยธรรม
2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมเป็นคน
ดีของสังคม

1. ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม
2. นักเรียนมีความประพฤติ
เชิงบวกเพิ่มขึ้น

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่
กาหนด

35 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย

1. เพื่อสร้างจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาไทย

1. นักเรียน/นักศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตระหนัก และเห็นความสาคัญ ดาเนินงาน
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
2. ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่

33 โครงการจิตสงบพบ
ธรรมะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา และ
38,500
บุคลากรในวิทยาลัยสารพัด
ช่างมหาสารคาม มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในวิทยาลัยสารพัด
ช่างมหาสารคาม ตระหนักถึง
ความสาคัญและร่วมมือกันใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. บุคลากรทางการศึกษา
20,000
นักเรียน/นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมพุทธศาสนา
2. นักเรียน/นักศึกษา มีสติ
สมาธิ มารยาทดี มีสัมมา
คารวะ
ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
30,000
ศึกษา นักเรียนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 1 คน 1 โครงงาน

หน่วยงาน
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

1. ผู้เรียนตระหนักและเห็น
ความสาคัญ
2. ผู้เรียนร่วมสืบสาน

วิทยาลัย
เกษตรฯ
มหาสารคาม

10,000

วิทยาลัย
เกษตรฯ
มหาสารคาม

วิทยาลัย
เกษตรฯ
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาไทย
36 โครงการพัฒนาศูนย์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
การเรียนรู้ตามหลัก
ตามหลักปรัชญาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
37 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักบริการ
วิชาการรับใช้สังคม
38 โครงการธรรมศิลป์กับ
หลักธรรมนาชีวิต

-

ตัวชี้วัด
ปัญญาไทย
2. นักเรียน/นักศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ฯ
1. ได้รับการพัฒนาอย่าง
พอเพียงและยั่งยืน
2. ศูนย์การเรียนรู้ฯ

การดาเนินการ
กาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. จัดเตรียมสถานที่
ดาเนินงานพัฒนาศูนย์ฯ
2. ดาเนินงานตามโครงการ

1. มีการพัฒนาการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญา
2. เป็นศูนย์การเรียนรูต้ ่อเนื่อง

50,000

สอศ.
(วิทยาลัย
เกษตรฯ
มหาสารคาม)
มมส.
(กองส่งเสริม
การวิจัยและ
บริการวิชการ)

-

-

-

80,000

-

-

-

1,000,000

39 โครงการวันสาคัญของ เพื่อจัดกิจกรรมเทิดทูน
ชาติ
พระมหากษัตริย์ของไทยใน
ปัจจุบัน

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการ 3 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
แห่งชาติ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
ของประเทศ

60,000

40 โครงการวันสาคัญทาง เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชุมชน

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการ 3 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรมวันสาคัญทาง 46,000
พระพุทธศาสนาตลอดปี
การศึกษา

มมส.
(คณะการ
บัญชีและการ
จัดการ)
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม

ที่
โครงการ
41 โครงการวันไหว้ครู

วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ
ในพระคุณของครู

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

การดาเนินการ
จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 1
ครั้ง/ปีการศึกษา

งบประมาณ
50,000

42 โครงการศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา

เพื่อให้การบริการนักศึกษา
คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

ผู้ใช้บริการมีความรู้

130,000

43 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

นักศึกษาได้รบั กิจกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษา

30,000

44 โครงการพัฒนา
วิทยาลัยคุณธรรม สู่
ความสุข พอเพียงและ
ยั่งยืน

1.เพื่อพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรในการประพฤติ
ปฏิบัติตามคุณธรรมที่วิทยาลัย
กาหนด
2. เพื่อให้บุคลากรเห็นคุณค่า
การทาความดี และแบ่งปัน
ความดี
3. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้การดาเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คุณธรรมกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดมหาสารคาม

1. อาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัย ปฏิบตั ิตาม
พฤติกรรมคุณธรรม ที่กาหนด
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
จากปีที่ผ่านมา
2. บุคลากรมีการแบ่งปัน
ความดีด้วยจิตอาสา อย่าง
น้อยร้อยละ 50
3. มีชุมชนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 4. เกิด
เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน

กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนนโยบาย/ อัตลักษณ์
ด้านคุณธรรม /และแต่ละกลุม่
หรือกลุ่มงาน วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของโครงการ/
กิจกรรมกับพฤติกรรมที่
กาหนดของวิทยาลัย
แผนพัฒนาคุณธรรมแห่งชาติ
และค่านิยมร่วมของกระทรวง
สาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมหนึ่งความดี หนึ่ง
จิตอาสา หนึ่งการแบ่งปัน โดย
ให้ทุกคนเขียนความดีที่ตนเอง

1. อาจารย์และบุคลากรใน
การประพฤติปฏิบัตติ าม
คุณธรรมที่วิทยาลัยกาหนด
2. วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้
การดาเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน

30,370

หน่วยงาน
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม
(กลุ่มงาน
พัฒนา
นักศึกษา/
กลุ่มกิจการ
นักศึกษาและ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
มี และที่อยากทาให้แก่คน
อื่นๆหรืออยากทาให้แก่
องค์กร
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่
-การร่วมกิจกรรมทาบุญตัก
บาตรทุกวันศุกร์
-การร่วมกิจกรรมทานุบารุงฯ
ของวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก
-การไปประชุม/อบรมพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม
-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“จิตปัญญา นาพาความดี”
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมสร้างความพอเพียง
โดยจัดกิจกรรมการออมสร้าง
สุข รณรงค์การออมเงิน
ประสานธนาคารของรัฐเพื่อ
สร้างกิจกรรมการออม
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติคนดี ศรีอินถวา โดย
-ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
คนดีศรีอินถวา
-นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย
-ประกาศยกย่องคนดีใน
กิจกรรมทีส่ าคัญของวิทยาลัย
1.วันไหว้ครู
2.กิจกรรมวันสถาปนา
วิทยาลัย
3.กิจกรรมวันพยาบาล
แห่งชาติ
กิจกรรมที่ 6.
จัดกิจกรรม“ตลาดนัด
คุณธรรม นาความดี ด้วยจิต
อาสา”
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้คณ
ุ ธรรม
ของวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต่างๆใน
จังหวัดมหาสารคามหรือร่วม
กิจกรรมกับเครือข่ายคุณธรรม
ในจังหวัดมหาสารคามและ
เขตสุขภาพที่ 7 และแก้ว
กัลยาสิกขาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่
โครงการ
45 โครงการ บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
พัฒนานักศึกษากับ
การจัดการเรียนการ
สอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิด
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านอัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิตฯ (SAP) และ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF)
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมและ
เห็นความสาคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
1. นักศึกษามีผลงานหรือแนว
ทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพทุก
รายวิชาที่บูรณาการ
2. ผลงานนักศึกษาที่เกิดจาก
การบูรณาการได้รับการ
นาเสนอในเวทีระดับชาติอย่าง
น้อย 1 ผลงาน
3. นักศึกษามีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต
(SAP)และผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF) อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ
80

การดาเนินการ
กิจกรรมการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับทานุบารุง
และพัฒนานักศึกษา
1. จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรียนรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพ จากปราชญ์ชาวบ้าน
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น สาหรับนักศึกษาทุก
ชั้นปี โดยวิทยากรภายนอก
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามประเด็น
การเรียนรู้ 5 ฐาน ๆละ 3
ชั่วโมง
2. จัดเวทีการจัดการความรู้
และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ประเด็น การประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา
4. ร้อยละของนักศึกษา
3. ดาเนินการตามแผนการ
บูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ดังนี้
โครงการร้อยละ 100
5.ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วม 3.1 กิจกรรมการบูรณาการ
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพบุคคลและครอบครัวที่
มีปัญหาสุขภาพเกีย่ วกับโรค
เรื้อรัง ในรายวิชาปัญหา
สุขภาพ 3 โดยมีกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ หน่วยงาน
52,300
วิทยาลัย
1. นักศึกษาเกิดกระบวนการ
พยาบาลศรี
คิดสร้างสรรค์โดยการ
มหาสารคาม
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
ในการดูแลสุขภาพ
(กลุ่มงานพัฒนา
2. นักศึกษามีอัตลักษณ์
นักศึกษา/กลุ่ม
บัณฑิตฯ (SAP) และผลการ
กิจการนักศึกษา
และทานุบารุง
เรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
ศิ
ลปวัฒนธรรม)
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)
3. มีผลงานจากการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น กับการจัดการเรียน
การสอน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ดังนี้
3.1.1 กิจกรรมกลุ่มย่อย
เพื่อศึกษาข้อมูลบุคคล/
ครอบครัว ตามประเด็นและ
พื้นที่ชุมชนที่กาหนดร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
3.1.2 กิจกรรมกลุ่มย่อย
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล/สรุป
ประเด็นปัญหาที่พบ/และ
ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการ
พยาบาลตามปัญหาที่พบ โดย
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ
3.1.3 กิจกรรมนาเสนอ
แผนการดูแลสุขภาพข้อมูล
บุคคล/ครอบครัว โดย
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
3.1.4 กิจกรรมเวทีบูรณา
การในพื้นที่ชุมชนในการดูแล
สุขภาพบุคคลและครอบครัว
โดยประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญา
ท้องถิ่น และการเผยแพร่การ
แสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
3.2 กิจกรรมการบูรณาการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การพัฒนานักศึกษา ประเด็น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
การประยุกต์ใช้ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว อนามัยโรงเรียน
และสุขภาพกลุม่ ผู้ประกอบ
อาชีพ ในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน
1 ดังนี้
3.2.1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาและปฐมนิเทศก่อน
ฝึกภาคปฏิบัติ
3.2.2 แบ่งนักศึกษาเป็น
16 กลุ่มย่อย และจัดกิจกรรม
บูรณาการการฝึกปฏิบตั ิการ
ดูแลสุขภาพชุมชนโดยการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพครอบครัว
อนามัยโรงเรียน และกลุม่ ผู้
ประกอบอาชีพ
3.2.3 กิจกรรมวางแผน
การดูแลสุขภาพโดย
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
และมีการสืบค้น Evidence
based อ้างอิงในการจัดทา
แผนงานโครงการ
3.2.4 จัดกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการในครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
โรงเรียน และกลุ่มอาชีพ โดย
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
หรือผลงานนวัตกรรมในการ
ดูแลสุขภาพ
3.3 กิจกรรมการบูรณาการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การพัฒนานักศึกษา ประเด็น
การประยุกต์ใช้ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพ
ชุมชนในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน
2 ดังนี้
3.3.1 มอบหมายให้
นักศึกษาสืบค้นและศึกษา
ข้อมูลก่อนเรียน
3.3.2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาและปฐมนิ
ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ
3.3.3. ดาเนินกิจกรรมโดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ 16 กลุ่ม
ย่อย ดังนี้
1) กิจกรรมบูรณาการ
การฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพ
ชุมชนโดยการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ปญ
ั หาสุขภาพ
ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
2) กิจกรรมคืนข้อมูล
การประชาคม และการวาง
แผนการจัดการสุขภาพชุมชน
โดยประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญา
ท้องถิ่น และมีการสืบค้น
Evidence based อ้างอิงใน
การจัดทาแผนงานโครงการ
3) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ นาเสนอข้อมูลและ
แผนงานโครงการโดย
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
และมีวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภายนอกวิพากษ์
4) จัดกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการในพื้นที่
ชุมชนโดยประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและผลงาน
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
4. จัดเวทีมหกรรมการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และสัปดาห์
ส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดังนี้
- การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการแสดงด้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

46 โครงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกระวนการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตในรูปแบบ
ต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืน

กลุ่มเป้าหมาย 2,128 คน

การดาเนินการ
ศิลปวัฒนธรรมภูมมิ ิปัญญา
ท้องถิ่น
- การประกวดการนาเสนอ
ผลงานวิชาการนักศึกษา
โดยผ่านการวิพากษ์ และ
คัดเลือกผลงานจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวม
จานวน 6 คน
5. ดาเนินการรวบรวม ผลงาน
โดดเด่น เพื่อสนับสนุนเสนอ
ต่อการประชุมเวทีต่างๆ และ
เพื่อพัฒนาคู่มือ/เอกสารเพื่อ
เผลแพร่ผลงานและเป็นคลัง
ความรู้และผลงานนักศึกษา
6. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับกลุม่ วิชา ถอด
บทเรียนการบูรณาการถอด
บทเรียนการเรียนรู้และร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ดาเนินงานตามขั้นตอนการ
บูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกระวนการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตในรูปแบบ
ต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ประชาชน มีภูมิคุ้มกัน และ
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคง และมีการบริหาร
จัดการความเสีย่ งอย่าง
เหมาะสม ตามทิศทางการ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุล

1,915,200

สนง.กศน.มค.

ที่

โครงการ

47 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา

วัตถุประสงค์
หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม ตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
หยัดอยูไ่ ด้อย่างมั่นคง และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม ตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร องค์
ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ
2. เพื่อส่งเสริมและสร้าง
จิตสานึกให้ลูกเสือ เนตรนารี
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
บุคลากรทางการลูกเสือ มี
ความยึดมั่นในความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
บุคลากรทางการลูกเสือได้
ปฏิบัติตามกฎและคาปฏิญาณ

1. ลูกเสือ เนตรนารี
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
บุคลากรทางการลูกเสือ เข้า
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
จานวน 2,155 คน
2. ลูกเสือ เนตรนารี
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
บุคลากรทางการลูกเสือมี
จิตสานึกในด้านความยึดมั่นใน
ความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

1. วิเคราะห์ภารกิจจาก
หนังสือของสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
2. จัดทาโครงการและขอ
อนุมัติดาเนินงานตาม
โครงการ
3. ประชุมวางแผนและ
ประสานการดาเนินงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. แจ้งหน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกสังกัดนาลูกเสือ
เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม
5. ออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
6. ประชุมคณะทางานจัดทา
กาหนดการและรายละเอียด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ หน่วยงาน
และยั่งยืน
2. ประชาชนตระหนักรู้ถึง
ความสาคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ รณรงค์เสริมสร้าง
ความรักและความภูมิ ในใจใน
ความเป็นคนไทยและชาติไทย
น้อมนาและเผยแพร่ ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
แนวทางพระราชดาริต่าง ๆ
1. ลูกเสือ เนตรนารี
50,000
สนง.ศธจ.มค.
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
บุคลากรทางการลูกเสือ
รวมถึงประชานทั่วไป ได้แสดง
ความจงรักภักดีและสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ต่อ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร
2. ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับการ
พัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์
สังคม ปลูกฝังลักษณะนิสยั ที่ดี
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีจิต
อาสาบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้เป็น
พลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพในอนาคต

ที่

โครงการ

48 โครงการจัดประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ระดับ
จังหวัด

วัตถุประสงค์
ตนของลูกเสือ

1. เพื่อสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการ
ส่งเสริมให้เยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตร
นารี มีระเบียบ วินัย มีความ
รัก สามัคคี มีความเข้มแข็ง
อดทน อดกลั้น
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จัก
บาเพ็ญประโยชน์ และสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
3. เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือใน
โรงเรียน และเพื่อให้ลูกเสือ
เนตรนารี มีความรัก ความ
สนใจ และเห็นคุณค่าใน
กิจกรรมลูกเสือมากขึ้น

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. กองลูกเสือ เนตรนารี
สังกัดสานักงานลูกเสือจังหวัด
มหาสารคาม รวม 21 กอง
2. ลูกเสือ เนตรนารี มี
คุณธรรม จริยธรรม สนอง
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. ลูกเสือ เนตรนารีมีระเบียบ
วินัย มีความรัก สามัคคี มี
ความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จัก
การบาเพ็ญประโยชน์
4. ลูกเสือ เนตรนารีมีทักษะใน
การสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

40,660

สนง.ศธจ.มค.

พิธีการ
7. จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ตามกาหนดการ 28
กรกฎาคม 2562
8. ประเมินผล/รายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. จานวนกองลูกเสือ เนตร
นารี ที่เข้าร่วมกิจกรรม 21
กอง
2. จานวนลูกเสือ เนตรนารี ที่
เข้าร่วมกิจกรรม 714 คน
3. จานวนผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วม
กิจกรรม 42 คน
4. ลูกเสือ เนตรนารี มี
คุณธรรม จริยธรรม สนอง
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับ
ดี
5. ลูกเสือ เนตรนารีมีระเบียบ
วินัย มีความรัก สามัคคี มี
ความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จัก
การบาเพ็ญประโยชน์ ใน
ระดับดี
6. ลูกเสือ เนตรนารี มีทักษะ

1. แจ้งกาหนดการประกวด
ระดับจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการและกรรมการ
ตัดสิน
3. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการและกรรมการ
ตัดสิน
4. ดาเนินการประกวด
5. ประกาศผลการประกวด
6. ส่งตัวแทนที่ชนะเลิศระดับ
จังหวัด เข้าร่วมประกวดใน
ระดับประเทศ
7. ประกาศเชิดชูเกียรติและ
มอบรางวัล

ที่

โครงการ

49 โครงการนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ในการสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตให้สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ระดับดี

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้
มีโอกาสปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา
เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อช่วยสังคมส่วนรวม
2. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้
มีโอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ด้วยความสมัครใจ
3. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมี
ความตระหนักและมีจติ สานึก
ในความเป็นเจ้าของและ
ร่วมมือกันดูแลสถานทีส่ าคัญ
ของจังหวัดของตนเองและ
สานึกรัก
บ้านเกิด

1. สมาชิกยุวกาชาด สังกัดหมู่
ยุวกาชาดโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม จานวน
100 คน และผู้นายุวกาชาด
จานวน 10 คน
2. สมาชิกยุวกาชาด สังกัดหมู่
ยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม จานวน
100 คน และผู้นายุวกาชาด
จานวน 10 คน
3. สมาชิกยุวกาชาด สังกัดหมู่
ยุวกาชาดโรงเรียนผดุงนารี
อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จานวน 100 คน
และผู้นายุวกาชาด จานวน 10
คน
4. สมาชิกยุวกาชาดได้มี
โอกาสปฏิบตั ิตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา
เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์

นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา สังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 1-3 สพม.
เขต 26 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถานศึกษา
เอกชน ดังนี้
1. ศึกษาความจาเป็นและ
ความต้องการของโครงการ
2. จัดทาโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
4. แจ้งหน่วยงานทางการ
ศึกษาให้ส่งรายชื่อโรงเรียน
และรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการ
นิเทศ
5. ดาเนินการนิเทศตามแผน
ที่กาหนด
6. สรุปรายงานการนิเทศ
ติดตามผล
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน

1. สมาชิกยุวกาชาดได้มี
โอกาสปฏิบตั ิตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา
เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อช่วยสังคมส่วนรวม
2. สมาชิกยุวกาชาดได้มี
โอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด้วยความสมัครใจ
3. สมาชิกยุวกาชาดมีความ
ตระหนักและมีจิตสานึกใน
ความเป็นเจ้าของและร่วมมือ
กันดูแลสถานทีส่ าคัญ
ของจังหวัดของตนเองและ
สานึกรัก
บ้านเกิด

9,000

สนง.ศธจ.มค.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
เพื่อช่วยสังคมส่วนรวม
5. สมาชิกยุวกาชาดได้มี
โอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ด้วยความสมัครใจ
6. สมาชิกยุวกาชาดมีความ
ตระหนักและมีจิตสานึกใน
ความเป็นเจ้าของและร่วมมือ
กันดูแลสถานทีส่ าคัญของ
จังหวัดของตนเองและสานึก
รักบ้านเกิด
50 โครงการยุวกาชาดจิต 1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ 1. สมาชิกยุวกาชาด สังกัดหมู่
อาสา เฉลิมพระ
มีโอกาสปฏิบัติตนเป็น
ยุวกาชาดโรงเรียนหลักเมือง
เกียรติสมเด็จ พระ
แบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา
มหาสารคาม อาเภอเมือง
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์ จังหวัดมหาสารคาม จานวน
กรณ
เพื่อช่วยสังคมส่วนรวม
100 คน และผู้นายุวกาชาด
บดินทรเทพยวรางกูร 2. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ จานวน 10 คน
ประจาปี 2562
มีโอกาสแสดงออกถึงความ
2. สมาชิกยุวกาชาด สังกัดหมู่
จงรักภักดีและเข้าร่วม
ยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาล
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
มหาสารคาม อาเภอเมือง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
จังหวัดมหาสารคาม จานวน
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
100 คน และผู้นายุวกาชาด
ยวรางกูร ด้วยความสมัครใจ จานวน 10 คน
3. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมี 3. สมาชิกยุวกาชาด สังกัดหมู่

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. จัดทาและเสนอโครงการ
เพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการต่อสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ซึ่งมีศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
มีผู้นายุวกาชาด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ มี
ผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุว
กาชาด และกิจการนักเรียน

1. สมาชิกยุวกาชาดได้มี
โอกาสปฏิบตั ิตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา
เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อช่วยสังคมส่วนรวม
2. สมาชิกยุวกาชาดได้มี
โอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด้วยความสมัครใจ
3. สมาชิกยุวกาชาดมีความ

50,000

สนง.ศธจ.มค.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
ความตระหนักและมีจติ สานึก
ในความเป็นเจ้าของและ
ร่วมมือกันดูแลสถานทีส่ าคัญ
ของจังหวัดของตนเองและ
สานึกรักบ้านเกิด

รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ตัวชี้วัด
ยุวกาชาดโรงเรียนผดุงนารี
อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จานวน 100 คน
และผู้นายุวกาชาด จานวน 10
คน
4. สมาชิกยุวกาชาดได้มี
โอกาสปฏิบตั ิตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา
เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อช่วยสังคมส่วนรวม
5. สมาชิกยุวกาชาดได้มี
โอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ด้วยความสมัครใจ
6. สมาชิกยุวกาชาดมีความ
ตระหนักและมีจิตสานึกใน
ความเป็นเจ้าของและร่วมมือ
กันดูแลสถานทีส่ าคัญของ
จังหวัดของตนเองและสานึก
รักบ้านเกิด

การดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามเป็นเลขานุการ
และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อร่วมกัน
วางแผนและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
กิจกรรมตามโครงการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดจิต
อาสา จานวน 2 ครั้ง คือ ครั้ง
ที่ 1 ดาเนินการในวันที่ 28
กรกฎาคม 2562 และ ครั้งที่
2 ดาเนินการในวันที่ 12
สิงหาคม 2562
5. ประเมินผล สรุปผล และ
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ

จานวน 50 โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตระหนักและมีจิตสานึกใน
ความเป็นเจ้าของและร่วมมือ
กันดูแลสถานทีส่ าคัญของ
จังหวัดของตนเองและสานึก
รักบ้านเกิด

จาก 12 หน่วยงาน

งบประมาณ

หน่วยงาน

10,225,481 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล

ที่
1

โครงการ
โครงการจัดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบวัดความรู้และความคิด
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในสังกัด สพฐ. สช.
อุดมศึกษา และการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 3,931 คน
2. เพื่อทดสอบวัดความรู้และความคิด
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในสังกัด สพฐ. สช. อุดมศึกษา
การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
พระปริยตั ิธรรม จานวน 1,250 คน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา
2561

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ป.6 และ ชั้น
ม.3 ในสังกัด สพฐ. การ
อุดมศึกษา สช. การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
พระปริยตั ิธรรม ได้รับการ
ทดสอบ
2. ผู้บริหารทุกระดับ
ข้าราชการครู และ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ทางาน
3. โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การอุดมศึกษา สช. การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
พระปริยตั ิธรรม
มีฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4 กลุ่มสาร
การเรียนรู้ ของนักเรียน ชั้น
ป.6 และ ชั้น ม.3

การดาเนินการ
1. สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์
สอบ O-NET
2. โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน
ชั้น ป.6 และ ม.3 ผ่าน
ระบบ O-NET ที่
ww.niets.or.th 3. ศูนย์
สอบจัดสนามสอบและห้อง
สอบผ่านระบบ
O-NET ที่ www.niets.or.th
4. นักเรียนเทียบเท่า
ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 และ
Home school สมัครสอบ
ผ่าน www.niets.or.th
5. สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบและสนามสอบ
ครั้งที่ 1
6. โรงเรียนแจ้ง เพิ่ม-ลด
ข้อมูลรายชือ่ นักเรียนผ่าน
ระบบ O-NET ที่
ww.niets.or.th
7. สทศ. ประกาศเลขที่นั่ง
สอบ
8. โรงเรียนแจ้ง เพิ่ม-ลด
รายชื่อนักเรียน เป็นกรณี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 นาผล
การทดสอบใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการกาหนด
เป้าหมายและกลยุทธ์การ
พัฒนา
2. โรงเรียน นาข้อมูล
สารสนเทศใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน
3. ครู นาข้อมูลสารสนเทศ
ใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้
4. นักเรียน ทราบ
ความสามารถของตนเอง
และใช้ผลการทดสอบ
ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ
5. ผู้ปกครอง นาข้อมูล
สารสนเทศใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนและวางแผน
พัฒนาการเรียนรู้ตามความ
ถนัดของนักเรียน

งบประมาณ
531,652

หน่วยงาน
สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
พิเศษ

9. สทศ. ประกาศเลขที่นั่ง
สอบและสนามสอบสาหรับ
ผู้เข้าสอบกรณีพเิ ศษ
ครั้งที่ 2
10. ศูนย์สอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับศูนย์
สอบ และ ระดับสนามสอบ
11. ศูนย์สอบจัดประชุม
ชี้แจงคณะกรรมการฯ
ระดับศูนย์สอบ และ ระดับ
สนามสอบ
12. สนามสอบจัดประชุม
ชี้แจงกรรมการคุมสอบ
13. สทศ. ส่งเอกสารและ
อุปกรณ์การจัดสอบให้ศูนย์
สอบ
14. สทศ. ส่งแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบไปยัง
ศูนย์สอบ (ตามกาหนดการ
ที่ สทศ. แจ้งศูนย์สอบ)
15. สนามสอบรับกล่อง
แบบทดสอบและกล่อง
กระดาษคาตอบจากศูนย์
สอบ
16.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
- วันสอบ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6
- วันสอบ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
17. สนามสอบส่งคืนกล่อง
กระดาษคาตอบให้ศูนย์สอบ
18. ศูนย์สอบส่งกล่อง
กระดาษคาตอบให้ สทศ.
(ตามกาหนดการที่ สทศ.
แจ้งศูนย์สอบ)
19. ประกาศผลสอบ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน
www.niets.or.th
ประกาศผลสอบ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน
www.niets.or.th
20. ศูนย์สอบทาลาย
แบบทดสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

2

โครงการการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วย
ข้อสอบมาตรฐานใน
การสอบปลายปีของ
ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2,
4 และ 5 ชั้น

1. เพื่อให้ครูมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือที่มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐาน
2. เพือ่ ให้โรงเรียนใช้เครื่องมือตาม
หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานใน
การประเมินนักเรียน และนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4
และ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ได้รับการประเมินด้วย
ข้อสอบมาตรฐานในการ
สอบปลายปีของผู้เรียน

1. เสนอโครงการ / แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ
สอบระดับศูนย์สอบ
2. จัดจ้างทาข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน
3. ดาเนินการสอบด้วย
ข้อสอบมาตรฐานกลาง /

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 นาผล
การทดสอบใช้เป็น
ฐานข้อมูล
ในการกาหนดเป้าหมายและ
กลยุทธ์การพัฒนา
2. โรงเรียนนาข้อมูล

300,840

สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

3

โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 2 ปีการศึกษา
2561

วัตถุประสงค์
สอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสาคัญ
ในหลักสูตร และเน้นให้ผเู้ รียนใช้
ทักษะการคิดขั้นสูง
3. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใช้เครื่องมือตามหลักสูตรใน
การประเมินนักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐาน และนาผลการประเมินมา
ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ของโรงเรียนให้บรรลุ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดสาคัญในหลักสูตร
และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้น
สูง
โครงการการจัดสอบ 1. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
วัดความสามารถ
3 ได้วัดความสามารถพื้นฐานสาคัญ 3
พื้นฐานของผู้เรียน ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้าน
ระดับชาติ
คานวณ (Numeracy) และด้าน
(National Test : เหตุผล (Reasoning Abilities) ด้วย
NT) ปีการศึกษา
เครื่องมือที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
2561
2. เพื่อนาผลการทดสอบเป็น
ฐานข้อมูลในการกาหนดเป้าหมาย กล
ยุทธ์การพัฒนา วางแผนการจัด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียน

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุก
สังกัดได้ทดสอบวัด
ความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National
Test : NT) เพื่อประเมิน
คุณภาพของนักเรียน

การดาเนินการ
เยี่ยมสนามสอบ
4. สรุปและรายงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สารสนเทศใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน
3. ครู นาข้อมูลสารสนเทศ
ใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้
4. ผู้ปกครอง นาข้อมูล
สารสนเทศใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนและวางแผน
พัฒนาการเรียนรู้ตามความ
ถนัดของนักเรียน

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบระดับศูนย์
สอบ/ระดับสนามสอบ
3. ประชุมชี้แจงการ
ดาเนินการจัดสอบ
4. ดาเนินการสอบ
5. เยี่ยมสนามสอบ
6. ตรวจข้อสอบอัตนัย
7. สรุปและรายงาน

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 นาผล
การทดสอบใช้เป็น
ฐานข้อมูล
ในการกาหนดเป้าหมายและ
กลยุทธ์การพัฒนา
2. โรงเรียนนาข้อมูล
สารสนเทศใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน
3. ครูนาข้อมูลสารสนเทศใช้
ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้

142,502

สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการประเมิน
ประเมินโครงงานเพื่อรับตรา
โครงงานเพื่อรับตรา พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์
พระราชทานบ้าน
น้อย ประเทศไทย”
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. ผู้ปกครองนาข้อมูล
สารสนเทศใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนและวางแผน
พัฒนาการเรียนรู้ตามความ
ถนัดของนักเรียน
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
1. เสนอโครงการเพื่อขอ
1. โรงเรียนในสังกัด
ระดับปฐมวัยได้รับการ
อนุมัติ
สานักงานเขตพื้นที่
พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษา
วินัย อารมณ์ สังคมและ
ดาเนินงาน
มหาสารคาม เขต 1 ที่ส่ง
สติปัญญาและมีความพร้อม 3. ประชุมคณะกรรมการ
โครงงานเพื่อรับตรา
ที่จะเข้ารับการศึกษาใน
วางแผนการดาเนินงาน
พระราชทาน “บ้าน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
4. ประเมินโครงงานเพื่อรับ นักวิทยาศาสตร์น้อย
ตราพระราชทาน “บ้าน
ประเทศไทย” ผ่านการ
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเมินและได้รับตราทุก
ประเทศไทย”
โรงเรียน
5. ส่งข้อมูลโรงเรียนที่ผา่ น 2. ผู้นาเครือข่ายท้องถิ่น
การประเมินและได้รับตรา (LN) และวิทยากรท้องถิ่น
พระราชทานให้กับโครงการ (LT) ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมี
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
ประเทศไทย
คุณภาพของเด็กปฐมวัยใน
6. เดินทางไปรับตรา
สังกัด
พระราชทาน “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย”
7. สรุปและประเมินผล
โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

5,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่
5

โครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการบ้าน
1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการขั้น
นักวิทยาศาสตร์น้อย พื้นฐานด้วยระบบทางไกลให้กับครู
ประเทศไทย
ปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น
ที่ 9 จานวน 129 โรงเรียน
2. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเฉพาะ
ทางให้กับครูปฐมวัยที่เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8 จานวน 93
โรงเรียน
3. เพื่อจัดอบรมทดแทนให้โรงเรียนใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย อาเภอละ 2 โรงเรียน ๆ
ละ 1 คน
4. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ กากับ
ติดตามการดาเนินงานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ตัวชี้วัด
1. ครูปฐมวัยทุกคนที่เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้น
พื้นฐานด้วยระบบทางไกล
รุ่นที่ 9 จานวน 129
โรงเรียน
2. ครูปฐมวัยทุกคนที่เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เฉพาะทาง รุ่นที่ 1-8
จานวน 93 โรงเรียน
3. ครูปฐมวัยทุกคนที่เข้ารับ
การอบรมทดแทนให้กับ
โรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย อาเภอละ 2
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน
จานวน 10 คน
4. ครูปฐมวัยที่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการขั้น
พื้นฐานด้วยระบบทางไกล
รุ่นที่ 9 จานวน 129
โรงเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยให้ได้รับการปลูกฝัง
เตรียมความพร้อม มีความรู้
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่

การดาเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. จัดสรรค่าสื่ออุปกรณ์ให้
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
รุ่นที่ 9
3. แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินงาน
4. จัดประชุมคณะทางาน
ดาเนินงาน
5. จัดอบรมครู โดยอบรม
เชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
ด้วยระบบทางไกลโรงเรียน
รุ่นที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เฉพาะทาง รุ่นที่ 1-8 และ
อบรมทดแทนให้โรงเรียนใน
โครงการอาเภอละ 2
โรงเรียน
6. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ในการ
ดาเนินการอบรม
7. นิเทศ กากับ ติดตาม
การดาเนินโครงการ
8. วิเคราะห์ สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ทุกคน ได้รับ
การวางรากฐาน เตรียม
ความพร้อมเรียนรู้อย่างมีคง
วามสุข สนุกกับกิจกรรม
2. เด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ทุกคนเกิดเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้ตาม
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการ
สมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา
และพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้
ในระดับที่สูงขึ้น
3. โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มี
ผู้เรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่

งบประมาณ
504,200

หน่วยงาน
สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5. ครูปฐมวัยที่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ
ทาง รุ่นที่ 1-8 จานวน 93
โรงเรียน สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
และเป็นแบบอย่างให้กับ
โรงเรียนอื่นได้
6. ครูปฐมวัยที่เข้ารับการ
อบรมทดแทนให้กับ
โรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย สามารถจัด
กิจกรรมและโครงงานได้
ตามแนวทางโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
7. กระบวนการนิเทศ
ติดตาม ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ สามารถ
สนับสนุน ช่วยเหลือหรือ
ได้รับคาแนะนาในการจัด
กิจกรรมในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

6

โครงการพัฒนา
ระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ด้วยข้อสอบ
มาตรฐานในการ
สอบปลายปีของ
ผู้เรียน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ประเทศไทย แก่โรงเรียนใน
สังกัดที่เข้าร่วมโครงการ
1. เพื่อประเมินผู้เรียนด้วยข้อสอบ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานปลายปี ประจาปีการศึกษา ปีที่ 2,4,5 จานวน 9,351
2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา คน
ปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษา ที่ 3 จานวน 2,237 คน
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่ม
3. ครูผู้สอน ได้รับการ
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
พัฒนาด้านการนาผลการ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ประเมินผู้เรียนด้วยข้อสอบ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
มาตรฐานปลายปีไปใช้ใน
2. เพื่อนาผลการประเมินผูเ้ รียนด้วย การยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ประจาปี
การศึกษา จานวน 221 คน
การศึกษา 2561 ไปใช้เป็น
4. นักเรียนระดับชั้น
องค์ประกอบหนึ่งในการเลื่อนชั้นและ ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5
การจบการศึกษา
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2
3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการนาผล ได้รับการประเมินตาม
การประเมินผู้เรียนด้วยข้อสอบ
หลักสูตรแกนกลางทาง
มาตรฐานปลายปี ไปใช้ในการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พุทธศักราช 2551 ด้วย
ข้อสอบมาตรฐานปลายปี
ประจาปีการศึกษา 2561
ตามหลักสูตรแกนกลางทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จานวน
4 กลุ่มสาระหลัก
5. สถานศึกษานาผลการ

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ก่อนการจัดสอบ
1. ประชุมเตรียมความ
พร้อมการจัดสอบ
2. ประชุมระดับศูนย์สอบ
(ชี้แจงระดับศูนย์สอบ)
ดาเนินการจัดสอบ
1. ประชุมระดับสนาม
สอบ ชี้แจงการจัดสอบ
หลังการจัดสอบ
1. ประชุมคณะทางาน
วิเคราะห์ผลการทดสอบ
สรุปรายงานผล
2. ประชุม นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ ถอดบทเรียน ยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
3. ประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาครูผสู้ อนด้านการนา
ผลการประเมินผู้เรียนด้วย
ข้อสอบมาตรฐานปลายปี
ไปใช้ในการยกระดับพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

1. ผู้เรียนผ่านการประเมิน
ด้วยข้อสอบจัดการคิดขั้นสูง
มากกว่าปีการศึกษาทีผ่ ่าน
มา
2. ผู้บริหาร ครู โรงเรียนใน
สังกัดได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาการด้านการ
ทดสอบและประเมินผล
ทางการศึกษา เกี่ยวกับ
รูปแบบ ลักษณะของข้อ
คาถามที่หลากหลายเพื่อ
นาไปใช้ในระดับชั้นเรียน
3. การประเมินผลใน
สถานศึกษามีความ
น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือ
ประเมินทีไ่ ด้มาตรฐาน
4. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นผลสัมฤทธิ์
นักเรียน เพื่อนาผลการสอบ
ไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและพัฒนา

533,520

สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ประเมินผู้เรียนด้วยข้อสอบ
มาตรฐานปลายปี ประจาปี
การศึกษา 2561 ไปใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการ
เลื่อนชั้นและการจบ
การศึกษา
6. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ด้านการนาผลการประเมิน
ผู้เรียนด้วยข้อสอบ
มาตรฐานปลายปี
ไปใช้ในการยกระดับพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง
ในภาพรวมและราย
สถานศึกษา
5. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัดสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

หน่วยงาน

7

โครงการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา
2561

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิด
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
หลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน 4
กลุ่มสาระ
2. เพื่อผลนาการทดสอบไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ระดับชาติ
3. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการนาผล

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จานวน 3,508 บาท
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จานวน 1,503 บาท
3. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ด้านการนาผลการทดสอบ
ระดับชาติไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จานวน 221 คน
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ได้รับการประเมิน
ความรู้และความคิด ตาม
หลักสูตรแกนกลางทาง

ก่อนการจัดสอบ
1. ประชุมเตรียมความ
พร้อมการจัดสอบ O-NET
2. ประชุมระดับศูนย์สอบ
(ชี้แจงระดับศูนย์สอบ)
ดาเนินการจัดสอบ
1. ประชุมระดับสนาม
สอบชี้แจงการจัดสอบ
(กรรมการคุมสอบ ระดับชั้น
ป. 6
ครั้งที่ 1)
2. ประชุมระดับสนาม
สอบชี้แจงการจัดสอบ
(กรรมการคุมสอบ ระดับชั้น

1. ผู้เรียนได้รับการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงตาม
รูปแบบและลักษณะของ
ข้อสอบ
2. ผู้บริหาร ครู โรงเรียนใน
สังกัด ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาการด้านการ
ทดสอบและประเมินผล
ทางการศึกษา เกี่ยวกับ
รูปแบบ ลักษณะของข้อ
คาถามที่หลากหลายเพื่อ
นาไปใช้ในระดับชั้นเรียน
3. ผลการทดสอบระดับชาติ

527,144

สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
การทดสอบระดับชาติไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จานวน
4 กลุ่มสาระหลัก
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ได้รับการประเมินผล
การเรียนรู้ในระดับชาติ
6. สถานศึกษานาผลการ
ทดสอบใช้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการจบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ใน
สัดส่วน 70 : 30
7. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ด้านการนาผลการทดสอบ
ระดับชาติไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ป. 6
มีความน่าเชื่อถือ เพราะ
ครั้งที่ 2)
ศูนย์สอบบริหารและการจัด
3. ประชุมระดับสนาม
สอบตามมารฐานการสอบ
สอบชี้แจงการจัดสอบ
ระดับชาติ
(กรรมการคุมสอบ ระดับชั้น 4. สานักงานเขตพื้นที่
ม. 3 ทั้งหมด)
การศึกษาประถมศึกษา
4. ประชุมระดับสนาม
มหาสารคาม เขต 2 และ
สอบชี้แจงการจัดสอบ
โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูล
(หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทน สารสนเทศที่เป็นผลสัมฤทธิ์
ศูนย์สอบ
นักเรียน เพื่อนาผลการสอบ
ผู้ประสาน)
ไปใช้ในการปรับปรุง
5. จัดสอบวันที่ 2-3
คุณภาพการเรียนการสอน
กุมภาพันธ์ 2562
ของโรงเรียนและพัฒนา
(คณะทางานปฏิบตั ิหน้าที่ คุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง
วันที่ 1-4)
ในภาพรวมและราย
หลังการจัดสอบ
สถานศึกษา
1. ประชุมคณะทางาน
5. สานักงานเขตพื้นที่
วิเคราะห์ผลการทดสอบ
การศึกษาประถมศึกษา
O-NET สรุปรายงานผล
มหาสารคาม เขต 2 และ
2. ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดสามารถ
นาเสนอผลการวิเคราะห์
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้าน
ถอดบทเรียน ยกย่องเชิดชู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
เกียรติ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
3. ประชุมปฏิบัติการ
ประสิทธิภาพ
พัฒนาครูผสู้ อนด้านการนา 6. ครูผู้สอนพัฒนา
ผลการทดสอบระดับชาติไป กระบวนการจัดการเรียน
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
การสอนในระดับชั้นเรียนที่

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
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โครงการพัฒนาการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน
ปฐมวัย

1. ครูจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้เป็นพื้นฐานความรู้
ในการเรียนในระดับทีส่ ูงขึ้น
2. เด็กปฐมวัยทุกคน ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
มีพัฒนาการตามวัยและตามหลักสูตร
การจัดการศึกษาปฐมวัย
3. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทุก
โรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3 มีมาตรฐานการศึกษามีระดับ
คุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป

1. ครูจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา ให้เป็น
พื้นฐานความรู้ในการเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น
๑.
2. เด็กปฐมวัย ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
๒.
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มี ๓.
พัฒนาการตามวัยและตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษา ๔.
ปฐมวัย
3. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3 มีมาตรฐาน
การศึกษามีระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป
4. ครูปฐมวัยทุกคนจัด

การดาเนินการ
คุณภาพการศึกษา

เปิดบ้านปฐมวัย และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การสอนระดับปฐมวัย
- การประกวดและแข่งขัน
- กิจกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- กิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงเดียว
- กิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงหมู่
- กิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบภาพ
- กิจกรรมการวาดภาพ
ระบายสี
- กิจกรรมเกมการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หลากหลาย
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้น
8. ผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น
1. ครูจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา ให้เป็น
พื้นฐานความรู้ในการเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น
2. เด็กปฐมวัยทุกคน ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
มีพัฒนาการตามวัยและ
ตามหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย
3. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัยทุกโรงเรียน ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มี
มาตรฐานการศึกษามีระดับ
คุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป

งบประมาณ

หน่วยงาน

100,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ให้เป็นพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
5. เด็กปฐมวัยทุกคน ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มี
พัฒนาการตามวัยและตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
6. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัยทุกโรงเรียน ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม
เขต 3 มีมาตรฐาน
การศึกษามีระดับคุณภาพ
ระดับดี ขึ้นไป
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โครงการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ ประจาปี
งบประมาณ 2562

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้น
เรียน
2. เพื่อบริหารจัดการทดสอบ

1. ครูผู้สอนในสังกัดทุกคน
2. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
3. นักเรียนชั้น

การดาเนินการ

1. การบริหารจัดการ
ทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับ
ระดับชาติ(NT) ชั้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
สามารถดาเนินการบริหาร

50,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
3. เพื่อบริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4. เพื่อบริหารจัดการประเมินผู้เรียน
ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2
ป.4-5 และ ม.1-2 ปีการศึกษา 2561
5. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พื้นฐาน (NT,O-NET) ปีการศึกษา
2561
6. เพื่อนิเทศ กากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
4. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 , 4-5
และ ม.1-2 ทุกคน
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ทุกคน
6. ครูผู้สอนและนักเรียนที่
เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(NT,O-NET) ทุกคน
7. ครูผู้สอนในสังกัดทุกคน
มีความรู้ความสามารถใน
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
8. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ทุกคน ได้รับการ
ทดสอบการอ่านและมีผล
การทดสอบในภาพรวมอยู่
ในระดับดี
9. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีผล
การทดสอบความสามารถ
พื้นฐาน (NT)
ในภาพรวมสูงขึ้นไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3
10. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 , 4-5

การดาเนินการ
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2561
2. การบริหารจัดการ
ทดสอบความสามารถใน
การอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561
3. การบริหารจัดการ
ประเมินผู้เรียนด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ชั้น ป.2
ป.4-5 และ
ม.1-2 ปีการศึกษา 2561
4. การเตรียมความพร้อมใน
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา
2560
5. การพัฒนาครูผสู้ อนด้าน
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในระดับชั้นเรียน
6. การนิเทศ กากับติดตาม
และประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จัดการวัดและประเมินผล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการวัดและ
ประเมินผล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความพึง
พอใจ
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและอยู่
ในระดับที่น่าพึงพอใจ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

10 โครงการการพัฒนา
คลังข้อสอบและ
ระบบการสอบ
ออนไลน์ (Mk3
e-Testing)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
และ ม.1-2 ทุกคนได้รับ
การทดสอบและมีผลการ
ทดสอบในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (ร้อยละ 50 ขึ้น
ไป)
11. ครูผู้สอนและนักเรียนที่
เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (NT,O-NET) ทุก
คนมีความพร้อมในการ
ทดสอบ
2.1 เพื่อพัฒนาคลังข้อสอบและระบบ 1. ได้เว็บไซต์คลังข้อสอบ
การสอบออนไลน์ (Mk3 e-Testing) และระบบการสอบออนไลน์
สาหรับครู และนักเรียนชั้น
(Mk3
ประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 6 และชั้น
e-Testing) จานวน 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
เว็บไซต์
ถึง 3
2. ครูผู้สอนชั้น
2.2 เพื่อพัฒนาครู ชั้นประถมศึกษาปี ประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 6
ที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึง 3 ในการใช้งานคลังข้อสอบและ
ถึง 3 จานวน 200 คน
ระบบการสอบออนไลน์ (Mk3 e3. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
Testing)
ปีที่ 2 ถึง 6 และชั้น
2.3 เพื่อศึกษาผลการใช้คลังข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3
และระบบการสอบออนไลน์ (Mk3 e- จานวน 3,000 คน
Testing)
4. เว็บไซต์คลังข้อสอบและ
ระบบการสอบออนไลน์
(Mk3

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. การปรับปรุงคลังข้อสอบ
และระบบการสอบออนไลน์
(Mk3 e-Testing)
2. การประชุมชี้แจง
โครงการต่อผู้บริหาร
โรงเรียน
3. การอบรมปฏิบตั ิการใช้
งานเว็บไซต์ต่อครูและ
นักเรียน
4. การนิเทศติดตาม
5. การรายงานคะแนนสอบ
นักเรียนทุกสัปดาห์
6. การประชุมครูเพื่อเพิ่ม
ข้อสอบจานวนข้อสอบ ใน
ระบบคลังข้อสอบ
7. ประชุมจัดเพื่อ

1. สพป.มหาสารคาม เขต 3
มีคลังข้อสอบและระบบการ
สอบออนไลน์
(Mk3 e-Testing) สาหรับ
ครู นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึง 3
2. ครู นักเรียนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึง 3 ได้รับการพัฒนาการ
ใช้งานคลังข้อสอบและ
ระบบการสอบออนไลน์
(Mk3 e-Testing)
3. ครู นักเรียนชั้น

50,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

ที่

โครงการ

11 โครงการนิเทศ
การศึกษาเพื่อเร่งรัด
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ประจาปี
งบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนใน
สังกัด
2. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรียนในสังกัด
3. เพื่อนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
ตามนโยบาย
กลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. และ สพป.

ตัวชี้วัด
e-Testing) ที่มีคุณภาพ
สามารถใช้งานได้จริง และ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของครูและนักเรียน
5. ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึง 3 ได้รับการพัฒนาการ
ใช้คลังข้อสอบและระบบ
การสอบออนไลน์ (Mk3 eTesting)
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ถึง 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3
ได้รับการพัฒนาการใช้คลัง
ข้อสอบและระบบการสอบ
ออนไลน์ (Mk3 e-Testing
1. โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริม ค่านิยม และพัฒนา
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนดาเนินการตาม

การดาเนินการ
ประเมินผลโครงการ
8. จัดทารายงานผล
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึง 3 มีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานคลังข้อสอบและ
ระบบการสอบออนไลน์
(Mk3 e-Testing)

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. จัดทาแผนนิเทศประจาปี
งบประมาณ 2562
2. จัดทาเครื่องมือนิเทศ
ภาคเรียนที่ 2/2561
3. ดาเนินการนิเทศประจา
ภาคเรียนที่ 2/2561
4. สรุปผลนิเทศประจาภาค
เรียนที่ 2/2561
5. จัดทาเครื่องมือนิเทศ
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562

1. โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริม ค่านิยม และพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้
3. โรงเรียนดาเนินการตาม
นโยบายและกลยุทธ์จุดเน้น

150,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

ที่

โครงการ

12 โครงการ สพป.

วัตถุประสงค์
มหาสารคาม เขต 3 ของโรงเรียนใน
สังกัด
4. เพื่อนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
ของผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด

1. เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูก

ตัวชี้วัด
นโยบายและกลยุทธ์จุดเน้น
ของสพฐ.และสพป.
มหาสารคามเขต 3 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. ผู้อานวยการโรงเรียน
ดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริม ค่านิยม และพัฒนา
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. โรงเรียนดาเนินการตาม
นโยบายและกลยุทธ์จุดเน้น
ของสพฐ.และสพป.
มหาสารคามเขต 3 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
8. ผู้อานวยการโรงเรียน
ดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. ร้อยละ 70 ของนักเรียน

การดาเนินการ
6. ดาเนินการนิเทศประจา
ภาคเรียนที่ 1/2562
7. สรุปผลการนิเทศ ภาค
เรียน ที่ 1/2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ของ สพฐ.และสพป.
มหาสารคามเขต 3
4. ผู้อานวยการโรงเรียน
ดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1.ประชุมชี้แจงนโยบายด้าน 1. บุคลากรในสานักงานเขต

150,000

สพป.

ที่

โครงการ
มหาสารคาม เขต 3
ปลอดขยะ และ
โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste
School)

วัตถุประสงค์
จิตสานึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ในการนาองค์ความรูไ้ ปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยม
ของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม
จริยธรรม เห็นคุณค่าของการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสามารถดารงชีวติ
อย่างเป็นสุขตามศาสตร์ของพระราชา

ตัวชี้วัด
ครู ผู้บริหาร โรงเรียน
ชุมชน มีการรณรงค์และมี
จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม
และมีการปรับพฤติกรรม
ด้านการบริหารจัดการขยะ
น้าเสียและมลพิษทาง
อากาศ
2.ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
นักเรียน มีการคัดแยกขยะ
4 ประเภทอย่างถูกวิธี
3. ร้อยละ 70 ของโรงเรียน
ที่มีการคัดแยกขยะ ใช้
พลังงานอย่างมี
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ประสิทธิภาพ และมีการ
ในการพัฒนานวัตกรรมและ
จัดการน้า และ น้าเสีย ครบ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุกโรงเรียน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 4. ร้อยละ 70 ของโรงเยน
สิ่งแวดล้อม
นักเรียน บุคลกรทาง
4. เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การศึกษา และชุมชนมีการ
เสริมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ลดปริมาณขยะให้เหลือ 1
สิ่งแวดล้อมจากสานักงานเขตพื้นที่
กิโลกรัม ต่อ คน ต่อวัน
การศึกษาสูโ่ รงเรียน นักเรียน และ
5. ร้อยละ 60 ของโรงเรียน
ชุมชน
สามารถนาขยะ และน้าเสีย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
6. ร้อยละ 75 ของโรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ด้านการ

การดาเนินการ
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างเป็นระบบครบ
วงจรเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม
เขต 3 และพิธี MOU
การบริหารจัดการขยะใน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ประชุมชี้แจงนโยบาย
ด้านการจัดการขยะ ด้าน
การจัดการหลักสูตร ด้าน
การพัฒนาแหล่งเรียนรูต้ าม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
และพิธี MOU การบริหาร
จัดการขยะในโรงเรียน
จานวน 145 โรงเรียน
พร้อมศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน
และ ชุมชน มีความรูค้ วาม
เข้าใจ และมีจิตสานึกด้าน
สิ่งแวดล้อม และมีการปรับ
พฤติกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะ น้าเสียและ
มลพิษทางอากาศ
2. โรงเรียน นักเรียน มีการ
คัดแยกขยะ 4 ประเภท
อย่างถูกวิธีสามารถแยกขยะ
ตามหลัก 3 Rs ได้ทุก
โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์
ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
บาบัดน้าเสียเป็นต้นแบบ
โรงเรียนอื่นๆ
3. ชุมชนสามารถคัดแยก
ขยะ ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการ
จัดการน้าและ น้าเสียครบ
ทุกโรงเรียน โดยการสื่อสาร
ถ่ายทอดจากโรงเรียนส่งผล
ให้โรงเรียนเป็นต้นแบบสู่
ชุมชนต้นแบบ
4. มีสื่อ งานวิจัย หลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรู้

งบประมาณ

หน่วยงาน
มหาสารคาม
เขต 3

ที่

โครงการ

13 โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
จัดการขยะในสาระการ
เรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้อง
7. ร้อยละ 70 ของโรงเรียน
ต้นแบบและนักเรียนผู้นา
เยาวชนด้านการจัดการขยะ
สามารถขยายเครือข่ายและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

การดาเนินการ
3. จัดประกวดกลุ่มปลอด
ขยะ
ยอดเยี่ยม
4. นิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School) ยอดเยี่ยม
ประจาปี 2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ
ใช้ให้เกิดประโยชน์
6. โรงเรียนสามารถพัฒนา
และนาขยะไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้หลากหลาย
รูปแบบสามารถนาไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจาวัน

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. เพื่อประเมินหลักสูตรท้องถิ่นของ
โรงเรียนทีส่ อดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
3. เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตร คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน
4. เพื่อจัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
วิชาการของโรงเรียนเพื่อให้พร้อมใน
การใช้งาน

1. โรงเรียนมีการตรวจสอบ
หลักสูตรฯ และมีหลักสูตร
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน
2. โรงเรียนมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะ
สาคัญของผูเ้ รียน
3. โรงเรียนมีการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์
ทางด้านวิชาการโรงเรียน
มีหลักสูตรทีผ่ ่านการ
ตรวจสอบและปรับปรุงตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ และมี
หลักสูตรท้องถิ่นที่สามารถ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
4. โรงเรียนมีผลการ

1. การจัดทาโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
2. การประชุมจัดทา
ต้นฉบับเอกสารการ
ตรวจสอบหลักสูตร
3. การจัดพิมพ์เอกสาร
4. การตรวจสอบหลักสูตร
5. การจัดทาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
6. การตรวจสอบและ
ปรับปรุงการใช้หลักสูตร ฯ
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) และ
หลักสูตรท้องถิ่น
7. การนิเทศ ติดตาม การ
ใช้หลักสูตร ฯ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม

1. โรงเรียนมีการตรวจสอบ
และปรับปรุงการใช้
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและ
สถานศึกษา
3. คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจและมีการ
ตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

50,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

ที่

โครงการ

14 การพัฒนาระบบ
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูส้ ู่การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ประเมินการเรียนรูต้ าม
หลักสูตร คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะ
สาคัญของผูเ้ รียน
5. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์
ทางด้านวิชาการที่พร้อมใน
การใช้งาน
1. เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และ
1. ทุกโรงเรียนมีรายการ
พัฒนาระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการวัด ปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เหมาะสม ตามโครงสร้าง
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบการวัดและ
พุทธศักราช 2551
ประเมินผลการเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือวัด
หลักสูตรแกนกลางฯ
และประเมินผลอย่างหลากหลายและ 2. ร้อยละครูผสู้ อน
เหมาะสมกับภาระงาน/ชิ้นงาน
ดาเนินการวัดและ
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประเมินผลการเรียนในชั้น
ให้กับครูผสู้ อนด้านการวัดและ
เรียนได้อย่าง เหมาะสมและ
ประเมินผลในชั้นเรียนตามสัดส่วน
หลากหลาย
พฤติกรรมการเรียนรูเ้ ตรียมสู่การ
3. ร้อยละครูผสู้ อนจัดการ
ประเมินระดับชาติและนานาชาติ
เรียนรู้และวัดประเมินผล
(O-NET/PISA)
การเรียนในชั้นเรียน โดยใช้
ข้อมูลผลการวิเคราะห์
สัดส่วนพฤติกรรมการ
เรียนรูต้ ามตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางฯ

การดาเนินการ
หลักสูตร คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะ
สาคัญของผูเ้ รียน
8. รายงาน สรุปผล
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. โรงเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
การรายงานข้อมูลเพื่อจัดทา
เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ
ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูล

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. จัดทาโครงการฯ เสนอ
ขออนุมัติ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และหนังสือ
แจ้งโรงเรียน
3. ประชุมคณะทางาน/
วางแผนปฏิบัติงาน
4. ดาเนินงานประชุม
ปฏิบัติการฯ
- การปรับปรุงและ
พัฒนาพัฒนางานทะเบียนวัดผล SGS. ระเบียบการวัด
และประเมินผลของ
สถานศึกษา
- การดาเนินงาน
ประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน
- การวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน

1. โรงเรียนมีระเบียบการวัด
และประเมินผลการเรียนที่
ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. ครูผู้สอนมีข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลการ
เรียน ตามตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. ครูผู้สอนสามารถสร้าง
ข้อทดสอบระดับชั้นเรียนได้
เทียบเคียงกับข้อสอบ
ระดับชาติ (O-NET)และ
ระดับนานาชาติ (PISA)

50,000

สพม.เขต 26

ที่

โครงการ

15 โครงการสนับสนุน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ระดับชั้นอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
16 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
พุทธศักราช 2551

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดจัด
ของท้องถิ่น
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนครบทุกโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ของท้องถิ่น
เมืองมหาสารคาม
ดาเนินการปรับปรุง

การดาเนินการ
- การเลือกใช้เครื่องมือ
วัดและประเมินผลในชั้น
เรียน
อย่างหลากหลายและ
เหมาะสม
- การสร้างข้อทดสอบใน
ชั้นเรียนตามสัดส่วน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ของตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เทียบเคียงกับข้อสอบ
ระดับชาติ(O-NET) และ
ระดับนานาชาติ (PISA)
5. นิเทศติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล
1. รอการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ
1. รอการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
และเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
ขั้นสูง
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

งบประมาณ

หน่วยงาน

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ทุกโรงเรียนมีคุณภาพในการ
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น

1,522,300

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ทุกโรงเรียนมีคุณภาพในการ

140,000

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
หลักสูตรสถานศึกษา

การดาเนินการ
ท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ทุกโรงเรียนมีครู
1. ขออนุมัติใช้เงินโครงการ
ของท้องถิ่น
ชาวต่างชาติสอนในโรงเรียน ตามเทศบัญญัติ
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น

งบประมาณ

หน่วยงาน

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคามมี
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษา
ต่างประเทศดีขึ้น

1,922,800

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

1. ขออนุมัติใช้เงินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ
19 โครงการจัด
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 1. ขออนุมัติใช้เงินโครงการ
นิทรรศการแสดงผล ของท้องถิ่น
มหาสารคามจัดแสดง
ตามเทศบัญญัติ
งานทางการศึกษา
นิทรรศการและเข้าร่วมการ 2. ดาเนินโครงการ
และเข้าร่วมแข่งขัน
แข่งขันทุกปี
3. ประเมินผลโครงการ
ทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม
20 โครงการแข่งขันและ เพือให้นักเรียนให้มีคณ
ุ ธรรม
จ่านวนผู้ร่วมโครงการ
จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
พัฒนาทักษะ
จริยธรรม มีคุณวุฒิ มีความรู้
วิชาการพร้อมแสดงผลงาน
วิชาการพร้อมแสดง ความสามารถ และพัฒนาตนเอง
ระดับจังหวัด ระดับภาค
ผลงานระดับจังหวัด อย่างต่อเนือง
และระดับประเทศ
ระดับภาค
ระดับประเทศ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคามมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคามมี
ผลงานด้านศิลป
หัตกรรมที่ดีขึ้น สามารถ
แข่งขันได้

451,500

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

100,000

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถ
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือง

3,000,000

อบจ.
มหาสารคาม

21 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ

นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม

300,000

อบจ.
มหาสารคาม

17 โครงการจ้างครู
ชาวต่างชาติสอนใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม
18 โครงการจ้าง
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ทุกโรงเรียนมีครูครูผสู้ อน
ครูผสู้ อนเฉพาะ
ของท้องถิ่น
เฉพาะรายวิชาที่ขาดแคลน
รายวิชาที่ขาดแคลน

เพือให้นักเรียนให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีคุณวุฒิ มีความรู้

จ่านวนผู้ร่วมโครงการ

จัดกิจกรรมแนะแนว
ทางการส่งเสริมพัฒนา

ที่

โครงการ
แนวทางการศึกษา
ต่อ

วัตถุประสงค์
ความสามารถ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือง

ตัวชี้วัด

22 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
และนันทนาการ

เพือให้บนุ ักเรียนให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือง

จ่านวนผู้ร่วมโครงการ

23 โครงการพัฒนาเด็ก
พิเศษเรียนร่วม

เพือให้บุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือง

จ่านวนผู้ร่วมโครงการ

24 โครงการพัฒนา
ผู้เรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
(คนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิน)

เพือให้บุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือง

จ่านวนผู้ร่วมโครงการ

25 โครงการการพัฒนา
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการและ
การจัดการเรียนการ

1. เพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
2. เพื่อส่งครูเข้าปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 10-20 วัน

1. ครูพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
จานวน 7 คน
2. ครูผ่านเกณฑ์การวัดผล
การพัฒนาประสบการณ์

การดาเนินการ
ศักยภาพการศึกษาต่อของ
นักเรียนในสังกัด
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ ศิลปะ
ดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ แก่นักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
ส่งเสริมให้นักเรียนทีมีเป็น
เด็กพิเศษ สามารถเรียน
ร่วมกับนักเรียนปกติ โดย
การอบรมให้ความรู้แก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือง
นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือง

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม
มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือง
จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ บุคลากรมีคุณธรรม
ในกลุ่มสาระต่างๆ เพือ
จริยธรรม
คัดเลือกนักเรียนทีมีความ มีคุณวุฒิ มีความรู้
ถนัดและเก่งในแต่ละวิชา
ความสามารถ
เพือเข้าร่วมแข่งขันในระดับ และพัฒนาตนเองอย่าง
จังหวัด และระดับประเทศ ต่อเนือง
1. ขออนุญาตดาเนินงาน
1. ครูได้รับทราบปัญหาและ
ตามโครงการ
ข้อเสนอแนะจากสถาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบการ
ดาเนินงาน
2. ครูได้แลกเปลี่ยนความรู้
3. ประชุมคณะกรรมการ
กับครูฝึก ผูจ้ ัดการร้าน
ดาเนินงานและวางแผนการ ได้รับทราบปัญหาและ

งบประมาณ

หน่วยงาน

300,000

อบจ.
มหาสารคาม

100,000

อบจ.
มหาสารคาม

200,000

อบจ.
มหาสารคาม

10,000

วิทยาลัยเทค
นิควาปีปทุม

ที่

โครงการ
สอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ

26 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนครูจัดทา
วิจัยในชั้นเรียนทุก
ภาคเรียน

27 โครงการ จัด
การศึกษา
อาชีวศึกษาตาม
อาชีวะพันธุ์ใหม่กับ
วิทยาลัยเทคนิค
ความเร็วสูงหูหนาน
ประเทศสาธารณรัฐ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า
80%

การดาเนินการ
ปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติโครงการตามแผน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
7. รายงานผลโครงการ
(รูปเล่ม)
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน 1. ครูผู้สอนทุกคนจัดทา
1. ขออนุญาตดาเนินงาน
ทุกคนจัดทาวิจัยในชั้นเรียนได้อย่าง
วิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ตามโครงการ
ถูกต้อง
รายวิชาต่อภาคเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคน 2. ครูผู้สอนแต่ละคนมีการ ดาเนินงาน
แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน นาบันทึกหลังการสอน มา 3. ประชุมคณะกรรมการ
รายวิชา โดยการจัดทาวิจยั ในชั้นเรียน จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
ดาเนินงานและวางแผนการ
อย่างน้อย 1 รายวิชาทุกภาคเรียน
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ ปฏิบัติงาน
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 1 4. ปฏิบัติโครงการตามแผน
รายวิชาต่อภาคเรียน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
7. รายงานผลโครงการ
(รูปเล่ม)
1. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวะ 1. ผลิตและพัฒนากาลังคน 1. ขออนุญาตดาเนินงาน
พันธุ์ใหม่ ที่เป็นช่างเทคนิค/นัก
อาชีวะพันธุ์ใหม่ สาขาระบบ ตามโครงการ
เทคโนโลยีที่มีความชานาญขั้นสูง
ขนส่ง ทางราง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. สร้างความร่วมมือกับ
2. ผลิตและพัฒนากาลังคน ดาเนินงาน
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศใน
อาชีวะพันธุ์ใหม่ ที่เป็นช่าง 3. ประชุมคณะกรรมการ
การจัดการเรียนการสอนสาขาระบบ เทคนิค/
ดาเนินงานและวางแผนการ
ขนส่งทางราง
นักเทคโนโลยีที่มีความ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชุมร่วมกับสถาน
ประกอบการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผสู้ อนได้จัดท่า
ผลงานวิจัยทีถูกต้อง
เหมาะสมตามเกณฑ์ และมี
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1,000

วิทยาลัยเทค
นิควาปีปทุม

กาลังคนอาชีวะพันธุ์ใหม่ ที่
เป็นช่างเทคนิค/นัก
เทคโนโลยีที่มีความชานาญ
ขั้นสูง

1,000

วิทยาลัยเทค
นิควาปีปทุม

ที่

โครงการ
ประชาชนจีน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ชานาญ
4. ปฏิบัติโครงการตามแผน
ขั้นสูง
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
7. รายงานผลโครงการ
(รูปเล่ม)
28 โครงการอบรม
1. เพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกีย่ วกับ 1. ครูผู้สอนสามารถจัดทา 1. ขออนุญาตดาเนินงาน
เชิงปฏิบัติการการ การจัดทาแผนการเรียน เพื่อมุ่งสู่
แผนการเรียน เพื่อมุ่งสู่
ตามโครงการ
จัดทาแผนการเรียน ศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 จานวน 40 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 2. เพื่อให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการ
คน
ดาเนินงาน
21
เรียน เพื่อมุ่งสูศ่ ตวรรษที่ 21 (นักเรียน 2. แผนกวิชามีแผนการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562)
เรียนที่ถูกต้องตามหลักสูตร ดาเนินงานและวางแผนการ
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา ปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติโครงการตามแผน
3. แผนกวิชามีแผนการ
5. ติดตามและประเมินผล
เรียนที่ทันสมัย
6. สรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
7. รายงานผลโครงการ
(รูปเล่ม)
29 โครงการการจัดการ 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหสามารถ
1. นักศึกษาสามารถ
1. ขออนุญาตดาเนินงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานในสถาน
ตามโครงการ
ภาคีร่วมกับสถาน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มฝี ีมือ ความ ประกอบการประเทศญี่ปุ่น 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบการ
รู ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี 2. นักศึกษา มีฝีมือ ความรู ดาเนินงาน
ประเทศญี่ปุ่น
ตรงตามความตองการของสถาน
ความสามารถ และทันต่อ 3. ประชุมคณะกรรมการ
ประกอบการภายในประเทศและ
เทคโนโลยี
ดาเนินงานและวางแผนการ
ต่างประเทศ
ปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติโครงการตามแผน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. แผนกวิชามีแผนการ
เรียนที่ถูกต้องตามหลักสูตร
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. แผนกวิชามีแผนการ
เรียนที่ทันสมัย

30,000

วิทยาลัยเทค
นิควาปีปทุม

1. ความรูทางทฤษฎีที่เรียน
กับสถานศึกษา สามารถ
นาไปใช้ประยุกต์เขากับ
ภาคปฏิบตั ิในสถาน
ประกอบการไดทันที
เปนการเสริมสรางความรู
ความเขาใจใหถองแท
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน

10,000

วิทยาลัยเทค
นิควาปีปทุม

ที่

โครงการ

30 โครงการวันสังคม
ศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมไทย
ปีการศึกษา 2561

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกฝังจิตสานึก รักและหวง
แหน ในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ไทย
3. เพื่อการสร้างจิตรสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

1. นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม ที่เรียน
รายวิชาสามัญ-สัมพันธ์
(80%)
2. นักเรียน-นักศึกษาแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์
3. นักเรียน-นักศึกษา มี
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมไทย
31 โครงการปฐมนิเทศ 1 เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะ 1. นักศึกษาในระดับปวช.
และสัมมนานักเรียน ทางด้านวิชาชีพของนักศึกษา
,ปวส. ปกติทุกคนและ
นักศึกษา ฝึก
2 เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาให้มี นักศึกษาระดับปวช.,ปวส.
ประสบการณ์ทักษะ ความพร้อมก่อนออกประสบการณ์
ระบบอาชีวศึกษาระบบทวิ
วิชาชีพและทาความ วิชาชีพ
ภาคีทุกคน
เข้าใจกับผู้ปกครอง 3 เพื่อให้นักศึกษามีพร้อมก่อนกลับ
2. นักศึกษาระดับปวช.
ปีการศึกษา 2561
เข้าศึกษาต่อภายใน
,ปวส.ปกติ และนักศึกษา
วิทยาลัยฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
ระดับปวช.,ปวส ระบบ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมี
สถานที่ฝึกงานได้อย่าง

การดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
7. รายงานผลโครงการ
(รูปเล่ม)
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ประชุม
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิชาชีพที่ตรงกับความตอง
การของสถานประกอบการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. นักเรียน-นักศึกษาแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
2. นักเรียน-นักศึกษา มี
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

3,000

วิทยาลัยเทค
นิค
มหาสารคาม

1. ประชุมจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ประชุมวางแผนและ
มอบหมายงาน
4. ปฏิบัติตามแผนงาน
5. ติดตามประเมินผล
6. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

1. เป็นการเพิ่มความรู้และ
ทักษะทางด้านวิชาชีพของ
นักศึกษา
2. ป็นการจัดเตรียม
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ก่อนออกฝึกงาน
3. นักศึกษามีความพร้อม
ก่อนกลับเข้าศึกษาต่อ
ภายในวิทยาลัยฯ เมื่อสิ้นสุด
การฝึกงาน

5,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ครูฝึกของสถาน
ประกอบการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี
2. ครูฝึกของสถาน
ประกอบการสามารถวาง
แผนการฝึกอาชีพให้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
และมาตรฐานวิชาชีพ
3. สถานประกอบการให้
ความร่วมมือในการรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึก
ภาคปฏิบตั ิเพิ่มมากขึ้น
4. วิทยาลัยรับทราบปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนการสอนที่ผ่าน ๆ มา
และนามาวางแผน
ในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรง
ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ
นักเรียน นักศึกษาจากทุก
สาขาวิชาชีพได้รับความรู้
และประสบการณ์ตรงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

20,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

8,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

เหมาะสม
32 โครงการ สัมมนา
การจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ประจ่าปี
งบประมาณ 2561

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4. เพื่อมอบป้ายความร่วมมือให้กับ
บริษัทที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย

1. ครูที่รับผิดชอบงานทวิ
ภาคีของแผนกวิชาที่เปิด
สอนระบบทวิภาคีหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2. ครูฝึกในสถาน
ประกอบการทีร่ ่วมจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
จานวน 20 คน
3. ถานประกอบการที่ร่วม
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
กับวิทยาลัย

1. ประชุมจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ประชุมวางแผนและ
มอบหมายงาน
4. ปฏิบัติตามแผนงาน
5. ติดตามประเมินผล
6. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

33 โครงการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญสาขา
วิชาชีพมาถ่ายทอด
ความรู้และ

1. เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆในสาขา
วิชาชีพ
2. เพื่อให้ได้รับประสบการณ์โดยตรง
จากผู้เชี่ยวชาญ

1. แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์
นักเรียนนักศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขา
วิชาชีพมาถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์

ที่

โครงการ
ประสบการณ์
ประจาปีการศึกษา
2562
34 โครงการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา
(V-Net) ประจาปี
การศึกษา 2562

35 โครงการการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับ
หน่วย ระดับจังหวัด
ระดับชาติ ประจ่าปี
การศึกษา 2562

วัตถุประสงค์

สนับสนุนการจัดสอบ V-NET

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคิดเป็นทา
เป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าตัดสินใจลง
มือปฏิบัติงานเมื่อมีโอกาส
2. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิด
และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา
อย่างกว้างขวาง
3. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน
สังคมและการพัฒนาประเทศต่อไป
ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติตอ่ ไป
36 โครงการศึกษาดูงาน 1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ในสถาน
ในสถานศึกษาต้นแบบการจัดการ

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

1. นักเรียนนักศึกษา ระดับ
ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2
เข้ารับการทดสอบคิดเป็น
ร้อยละ 100
2. นักเรียนนักศึกษา ระดับ
ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2
ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ

ร่วมมือกับ สทศ.จัดสอบ
V-NET ให้แก่นักศึกษาที่
กาลังศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวส.ชั้นปีที่ 2 และ
นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตร ปวช.ชั้นปี
ที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย ระหว่างวันที่
26 – 27 มกราคม 2562

1. ทุกสาขาวิชา ทั้ง
หลักสูตรปกติและหลักสูตร
ระยะสั้นได้รับการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะให้เป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการและเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน

1. ผู้บริหารและครู รวมถึง
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

นักเรียนนักศึกษา ระดับ
ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2
เข้ารับการทดสอบคิดเป็น
ร้อยละ 100

1,800

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

1. พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะทุกสาขาวิชา
รวมทั้งแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. เชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการทีร่ ่วมจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะฯ
3. แต่งตั้งครูฝึกภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกสาขาวิชา

ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
สามารถประยุกต์และ
นาไปใช้แก้ปัญหาในงาน
อาชีพได้

50,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

ขั้นเตรียม (Planning :P)
1. เขียนโครงการ

1. ครูผู้นาความรู้ และ
ประสบการณ์ มาพัฒนา

80,000

วิทยาลัย
การอาชีพ

ที่

โครงการ
ประกอบการ ปี
การศึกษา 2561

37 โครงการแสดง
ผลงานทางวิชาการ
ประจาปีการศึกษา
2562

วัตถุประสงค์
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และ
บริการของสถานประกอบการ
3. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีและ
บริการในสถานประกอบการ

1. เพื่อแสดงผลงานวิชาการของครู
นักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อแสดงผลงานวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

ตัวชี้วัด
งาน เจ้าหน้าที่ จานวน
11 คนได้ศึกษาดูงาน ใน
สถานศึกษาและในสถาน
ประกอบการ เขต
กรุงเทพมหานคร และ
พื้นที่ใกล้เคียง
2. ครูผู้นาความรู้ และ
ประสบการณ์ มาพัฒนา
กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
3. ผู้บริหารและครู นา
ความรู้และประสบการณ์มา
บูรณาการกับการทางานให้
เกิดประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
2. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ประชุมจัดวางรูปแบบใน
การนาเสนอ
ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ
(Doing :D)
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้สนใจ
6. ดาเนินการตามห้วงเวลา
1 ครั้งทุก 3 เดือน ตลอด
ปีงบประมาณ
ขั้นตอน /ติดตาม (Checking

1. นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆ
ภูมิพิสัย ทุกแผนกวิชา ทุก
ชั้นปี

ดาเนินการจัดแสดงผลงาน
วิชาการนักเรียน นักศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนแผนกวิชา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนวนการพัฒนา
2. ผู้บริหารและครู นา
ความรู้และประสบการณ์มา
บูรณาการกับการทางานให้
เกิดประสิทธิภาพ

งบประมาณ

หน่วยงาน
พยัคฆภูมิ
พิสัย

1. นักเรียนนักศึกษาแผนก
วิชาต่างๆ ได้แสดงผลงาน
ทางวิชาการ และมีทักษะใน
การนาเสนอผลงาน

50,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

:C)

7. นิเทศ การปฏิบัติงาน
8. ตรวจผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนประเมินผล (Act :A)
9. สารวจแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
10. ประมวลผลข้อมูล
11. รายงานการดาเนินงาน

ที่

โครงการ

38 โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ
ปีการศึกษา 2562

วัตถุประสงค์
แผนกวิชาต่างๆ
3. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด
กระบวนการจัดเรียนการสอน

ตัวชี้วัด
การดาเนินการ
2. ครู-อาจารย์ และ
ต่างๆ
เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการ
อาชีพพยัคฆภูมิพิสยั ทุกคน
3. นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆ
ภูมิพิสัย มีทักษะทางด้าน
การนาเสนอผลงาน
4. นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆ
ภูมิพิสัย ทุกแผนก ทุกชั้นปี
ได้แลกเปลีย่ น เรียนรู้
ผลงานวิชาการ
5. ครู-อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการ
อาชีพพยัคฆภูมิพิสยั ทุกคน
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลงาน
ทางวิชาการ และการ
จัดการเรียนการสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. ครูผู้สอนแผนกวิชาต่างๆ
ได้แสดงผลงานวิชาการและ
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอน กับ
แผนกวิชาอื่น ๆ
3. เกิดประโยชน์ต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอน

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรที่
ลงนามความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. เพื่อให้สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรปกติ
และหลักสูตรระยะสั้นได้รับการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะให้
เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

1. ทุกสาขาวิชา ทั้ง
หลักสูตรปกติและหลักสูตร
ระยะสั้นได้รับการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะให้เป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการและเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน

1. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สถานศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการร่วมมือกัน
พัฒนา
2. สถานศึกษามีหลักสูตร
ฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการร่วมกันทุก
สาขาวิชา

10,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

เครือข่ายภาคีพันธมิตรลง
นามความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

ที่

โครงการ

39 โครงการการ
ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
ปีการศึกษา 2561
40 โครงการมอบใบ
ประกาศนียบัตร
ประจาปีการศึกษา
2561

วัตถุประสงค์
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน
เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ปวช.3 ,
ปวส. 2 ได้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
(VQ)

ตัวชี้วัด

1. นักเรียน นักศึกษา ปวช.
3 ปวส. 2
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ประเมินผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตาม
เป้าหมาย
1. เพื่อจูงใจและยกย่องนักเรียน
1. จานวนนักเรียน
นักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
การศึกษา
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
2. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้
2. จูงใจและยกย่องนักเรียน
นักเรียน/นักศึกษาในการเรียน
นักศึกษาให้ตั้งใจเรียน และ
3. เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาเห็น
เรียนจนจบการศึกษา
ความสาคัญในการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ดาเนินการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพนักเรียน/
นักศึกษา ปวช.3 ,ปวส. 2
ในเดือนกุมภาพันธ์

1. นักศึกษาทุกคนมีทักษะ
และสมรรถนะอาชีพที่นาไป
ประกอบอาชีพได้
2. นักศึกษามีทักษะวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
1. จานวนนักเรียน/
นักศึกษา
ที่จะจบการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษา จะมี
ความพยายามและตั้งใจ
เรียนมากยิ่งขึ้น
3. นักเรียน นักศึกษา มี
ความพึงพอใจในโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

5,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

30,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

ขั้นเตรียม (Planning : P)
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ
(Doing : D)
3. แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะขั้นตรวจ/
ติดตาม
(Checking : C)
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และ
สถานที่ดาเนินการ
ขั้นประเมินผล (Act : A)
6. สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
41 โครงการสัมมนาการ เพื่อนาเสนอความสาเร็จและ
นาเสนองานวิจัยใน ความก้าวหน้าของการจัดทาวิจยั ใน
ชั้นเรียน ประจาปี ชั้นเรียนประจาปีการศึกษา 2562
การศึกษา 2562

ตัวชี้วัด
การดาเนินการ
1. บุคลากรภายในวิทยาลัย จัดการสัมมนาการนาเสนอ
ฯ เข้าร่วมการสัมมนาการ งานวิจัยในชั้นเรียนประจาปี
นาเสนองานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษา 2562
ประจาปีการศึกษา 2562
จานวนทั้งหมด 60 คน
2. ความสาเร็จและ
ความก้าวหน้าของการ
จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรภายในวิทยาลัย
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนาเสนอ การ
จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2. เพิ่มประสิทธิภาพใน
แนวทางการจัดรูปแบบการ
ดาเนินงานจัดทาวิจยั ในชั้น
เรียน ประจาภาคเรียนต่อ
ๆ ไป

งบประมาณ
10,000

หน่วยงาน
วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

42 โครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
กาลังคนอาชีวศึกษา
และบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างสถาน
ประกอบการร่วมกับ
วิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

1. คณะผู้บริหาร ครู
คณาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา
2. สถานประกอบการมี
ความเช้าใจในหลักการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มากขึ้น มีจานวนนักเรียน
เข้ามาเรียนในระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีเพิ่มขึ้น

1. สถานประกอบการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีมากขึ้นในการ
กาหนดชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมใน
การปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการ กับระบบ
อาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
2. ได้จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
เนื้อหาตามหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ

20,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย
การอาชีพสองพี่น้อง
2. เพื่อให้สถานประกอบการเกิดความ
เข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา
ได้ตระหนักถึงข้อดีในการเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. เพื่อให้ครู/อาจารย์แนะแนว นา
ผลการสัมมนาไปขยายผลใน
สถานศึกษาของตนเองต่อไป

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
3. แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และ
สถานที่ดาเนินการ
6. สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

43 โครงการประชุม
ผู้ปกครอง ปี
การศึกษา 2562

1. เพื่อการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครองได้หาทางช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาที่ประสบปัญหา
และมีแนวโน้มที่จะออกกลางคันได้
อย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อให้ลดจานวนนักเรียน
นักศึกษาออกลางคัน ให้ได้ผลอย่าง
เป็นระบบ

1. เพื่อให้จานวนนักเรียน
นักศึกษาออกลางคัน ลดลง
2. ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจนักเรียน
นักศึกษาและสามารถ
แก้ปัญหาให้นักเรียน
นักศึกษาได้
3. ดาเนินการไตรมาส 3

44 โครงการกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพ
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านวิชาชีพประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม
2. เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษา
ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ด้มีกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเผยแพร่ผลงาน
กิจกรรมต่าง ๆ สูส่ าธารณชนและ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมเป็นพลเมืองดีของสังคม

1. ครูที่ปรึกษา นักศึกษา

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
3. แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และ
สถานที่ดาเนินการ
6. สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
1. ประชุม หารือ วาง
แผนการดาเนินงาน
2. ติดต่อ ประสานงานกับ
บุคคล/หน่วยงาน/ฝ่ายต่าง
ๆที่เกี่ยวข้อง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามแผนงาน
ที่วางไว้

องค์การ และสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม จานวน 300
คน ได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. มีจานวนนักเรียน
นักศึกษาเข้ามาเรียนใน
ระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคีเพิ่มขึ้น และมีทักษะ
ความสามารถ
1. ผู้ปกครองทราบสภาพ
ปัญหา และสาเหตุที่ส่งผล
กระทบต่อการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษา
2. ผู้ปกครองทราบ
พฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครองและ
สถานศึกษาช่วยกันแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียน
ร่วมกัน

งบประมาณ

หน่วยงาน

20,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิ
พิสัย

ครูที่ปรึกษา นักศึกษา
องค์การ และสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย มี
ทัศนคติที่ดีทุ่มเทและ
เสียสละเพื่อองค์การ และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้

392,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

45 โครงการศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ
ประชาชน

วัตถุประสงค์
ตามระบอบประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด
2. ครูที่ปรึกษา นักศึกษา
องค์การ และสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย มี
ทัศนคติที่ดี ทุ่มเทและ
เสียสละเพื่อองค์การ และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

การดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
6. รายงานผลการ
ดาเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนที่
ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผูส้ าเร็จ
การศึกษาที่ยังไม่มีงาน
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่ม
อาชีพ และสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
อาชีพในชุมชน
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน

1. ประชาชนในเขตอาเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม จานวน 100
คน
2. ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ มีทักษะ
ด้านวิชาชีพ
3. ประชาชนเกิดการ
รวมกลุม่ อาชีพ และ
สนับสนุนให้เกิดการสร้าง
อาชีพในชุมชน
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

1. ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ มีทักษะ
ด้านวิชาชีพ
2. ประชาชนเกิดการ
รวมกลุม่ อาชีพ และ
สนับสนุนให้เกิดการสร้าง
อาชีพในชุมชน
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน

125,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่
โครงการ
46 โครงการเพิม่ ขีด
ความสามารถทาง
ภาษาสาหรับ
นักเรียนนักศึกษา
อาชีวะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
และกล้าแสดงออกทาง
ภาษาต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมทักษะ การพูด ฟัง อ่าน
เขียนภาษาต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
1. คณะครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกแผนกทุกชั้นปี
2. คณะครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับสาระความรู้ การ
สื่อสารจากกิจกรรมพัฒนา
ทางภาษาต่างประเทศ

การดาเนินการ
1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

47 โครงการสร้าง
ค่านิยมอาชีวศึกษา

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การศึกษาวิชาชีพ ให้ตระหนักถึง
ความสาคัญการเรียนสายวิชาชีพ
2. สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาสายวิชาชีพ
ให้แก่สาธารณชนและเกิดการ
สนับสนุนการศึกษาต่อสายวิชาชีพ
3. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมสร้างสรรค์ของ สอศ. ผ่าน
สื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ

1. คัดเลือกสถานศึกษา
อาชีวะต้นแบบภาคละ 1
แห่ง รวม 5 แห่ง จัดทาเป็น
สถานศึกษาต้นแบบ
2. นาร่องค่ายเตรียม
อาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน
ปวช. 1 ที่เข้าใหม่มีการปรับ
พฤติกรรมให้มีความ
เหมาะสม มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ปรองดอง และมี
ทักษะพื้นฐานที่เหมาะสม
กับการศึกษาสายวิชาชีพ
ต่อไป
3. ดาเนินตามโครงสร้าง
ค่านิยมอาชีวศึกษาได้สาเร็จ

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกแผนกทุกชั้นปี
2. คณะครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับสาระความรู้
การสื่อสารจากกิจกรรม
พัฒนาทาง
ภาษาต่างประเทศ
คัดเลือกสถานศึกษาอาชีวะ
ต้นแบบภาคละ 1 แห่ง รวม
5 แห่ง จัดทาเป็น
สถานศึกษาต้นแบบ

งบประมาณ
300,000

หน่วยงาน
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

35,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่
โครงการ
48 โครงการความ
ร่วมมือในการผลิต
และพัฒนากาลังคน
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม
เป้าหมายให้
สอดคล้องความ
ต้องการ
ตลาดแรงงานและ
ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี
คุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีคุณภาพและมาตรฐานที่
สามารถนาไปถ่ายทอดหรือพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อน
การอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด
1. นักเรียน นักศึกษา ร้อย
ละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสามารถนาไป
ถ่ายทอดหรือพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
3. นักเรียน นักศึกษา มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีคุณภาพและ
มาตรฐานทีส่ ามารถนาไป
ถ่ายทอดหรือพัฒนา

การดาเนินการ
1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีคุณภาพและ
มาตรฐานทีส่ ามารถนาไป
ถ่ายทอดหรือพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
3. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนร่วมกันขับเคลื่อน
การอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับ
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ

งบประมาณ
50,000

หน่วยงาน
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

49 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการมี
รายได้ระหว่างเรียน

50 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการฝึก
ปฏิบัติอาชีพของ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายสอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของตลาดแรงงานและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
5. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนร่วมกันขับเคลื่อน
เป้าหมายสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้
1. นักเรียน นักศึกษา
ความรู้ในวิชาชีพให้ได้ผลในการ
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปฏิบัติงานจริง คิดเป็นทาเป็น
มหาสารคามมีงานทา
2. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้
ระหว่างเรียน
นักเรียน นักศึกษา มีงานทาและมี
2. นักเรียน นักศึกษา มี
รายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระ รายได้ระหว่างเรียน และ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึก
ผู้ปกครอง
ทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
1. เพื่อรับทราบปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในการ 1. นักเรียน นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการ วิทยาลัยสารพัดช่าง
และสถานศึกษาเพื่อหาทางแก้ไข
มหาสารคาม ประจาภาค

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

1. นักเรียน นักศึกษา มี
ทักษะวิชาชีพจากการ
ปฏิบัติงานจริง
2. นักเรียน นักศึกษา มี
รายได้ระหว่างเรียน และ
สามารถแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

100,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ

1. นักเรียนทวิภาคีมี

20,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

คุณภาพ และปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ที่

โครงการ
นักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคี

51 โครงการจ้างครู
ต่างชาติเพื่อพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ
สาหรับนักเรียน
นักศึกษา

วัตถุประสงค์
2. เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้าน
ต่าง ๆ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็น
บุคลากรที่มคี ุณภาพ
4. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ตัวชี้วัด
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จานวน 63 คน
2. นักเรียน นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติอาชีพในสถาน
ประกอบการได้รับความรู้
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
และกล้าแสดงออกทาง
ภาษาต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมทักษะ การพูด ฟัง อ่าน
เขียนภาษาต่างประเทศ

1. คณะครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกแผนกทุกชั้นปี
2. คณะครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับสาระความรู้ การ

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ยิ่งขึ้น
2. แนวทางในการ
ควบคุมดูแลนักเรียน
นักศึกษาทวิภาคี
3. ความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างสถานศึกษา และ
สถานประกอบการ
4. การแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ในการลงพื้นที่
ฝึกปฏิบัติของนักเรียนทวิ
ภาคี เพื่อนาสาระที่ได้มา
พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
5. การบูรณาการการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกัน
ระหว่างสถานศึกษา และ
สถานประกอบการ
1. คณะครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกแผนกทุกชั้นปี
2. คณะครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับสาระความรู้ การ

งบประมาณ

หน่วยงาน

300,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
สื่อสารจากกิจกรรมพัฒนา
ทางภาษาต่างประเทศ
1. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 77 คน
2. การประเมินจากสถาน
ประกอบการและวิทยาลัยฯ
ร่วมกัน

การดาเนินการ

52 โครงการอุดหนุน
การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา

1. เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจในการ
จัดการเรียนทวิศึกษาให้แก่นักเรียน
นักศึกษา
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของการฝึก
อาชีพแก่นักเรียน
3. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
การฝึกอาชีพแก่ครู และครูฝึกของ
สถานประกอบการ
4. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
ความสาเร็จของผู้เรียน

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

53 โครงการธนาคาร
ขยะในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา

1. เพื่อให้ครู และนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
2. เพื่อให้ครู และนักเรียน เกิด
จิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้ครูและนักเรียนสร้างวินยั ใน
การทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง

1. คณะครูอาจารย์และ
นักเรียนนักศึกษาใน
วิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม
2. ได้ประเมินผลการเรียน
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิตรง
ตามหลักสูตร

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

54 โครงการขยายและ 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการ
ยกระดับอาชีวศึกษา จัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
ทวิภาคี
ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของการฝึก

1. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 179 คน
2. ได้ประเมินผลการเรียน
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิตรง

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สื่อสารจากกิจกรรมพัฒนา
ทางภาษาต่างประเทศ
1. นักเรียน นักศึกษา เข้าใจ
ในการจัดการเรียนระบบวิ
ภาคี การเรียนรูส้ ภาพการ
ทางานจริงในสถาน
ประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษา พร้อม
ในการเข้าฝึกอาชีพ
3. ครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ มีความรู้
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
4. นักเรียน นักศึกษา ผ่าน
การประเมินจากสถาน
ประกอบการและวิทยาลัยฯ
คณะครูอาจารย์และ
นักเรียนนักศึกษาใน
วิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม ได้รับการ
พัฒนาการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

หน่วยงาน

20,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

10,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

1. นักเรียน นักศึกษา เข้าใจ

20,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ในการจัดการเรียนระบบทวิ
ภาคี การเรียนรูส้ ภาพการ
ทางานจริงในสถาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
อาชีพแก่นักเรียนในสถาน
ประกอบการ
3. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
การฝึกอาชีพแก่ครู และครูฝึกของ
สถานประกอบการ

ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตร

การดาเนินการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

55 โครงการ การ
จัดการเรียนการ
สอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้
สเต็มศึกษา

1. เพื่อให้ครูมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยว
การจัดการเรียนโดยใช้รู้แบบ STEM
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM

1. จานวนครูทุกคนที่เข้า
ร่วมโครงการ 50 คน
2. ครูทุกคนมีความ
ตระหนักถึงความสาคัญใน
การใช้สเต็มศึกษาเพื่อ
ยกระดับการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 90

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

56 โครงการพัฒนา
ความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานนานาชาติ

1. เพื่อดาเนินการเป็นศูนย์
ประสานงานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาภายใต้คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และประเทศอังกฤษ
2. เพื่อจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และพัฒนาศักยภาพ
สาหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชน สู่
มาตรฐานสากล
3. เพื่อดาเนินงานพัฒนาสื่อการ

1. สถาบันการศึกษา มีการ
จัดประชุม ประสานงาน
และพัฒนาภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 1 ภาค
เรียน
2. นักเรียน นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการทดสอบทาง

1. นาเสนอโครงการ
2.ประชุมร่วมระหว่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษา พร้อม
ในการเข้าฝึกอาชีพ
3. ครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ มีความรู้
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
ครูทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้สเต็ม
ศึกษาจนสามารถนาไปสอน
และนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

งบประมาณ

หน่วยงาน

30,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

1. สถาบันการศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ มีความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในประเทศอังกฤษ 1 แห่ง
2. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา มีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษ

200,000

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
มหาสารคาม

สถาบันการศึกษา
3. วางแผนปฏิทิน
ดาเนินงานศูนย์
ภาษาอังกฤษ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ
TOEIC
ดาเนินงานศูนย์
ร้อยละ 60 ของจานวนผู้เข้า
ภาษาอังกฤษ
5. ประมาณการและสารวจ ทดสอบทั้งหมด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
จัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ ให้กับ
สถานศึกษาที่มีความสนใจร่วมกัน

ตัวชี้วัด
ภาษาอังกฤษ TOEIC
มากกว่าร้อยละ 80 และมี
ผลสอบผ่านมาตรฐานที่
อาชีวศึกษากาหนด ร้อยละ
60 ของจานวนผู้เข้าทดสอบ
ทั้งหมด
3. นักเรียนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English
Program & Mini English
Program) และบุคลากรทาง

ศึกษามีความพึงพอใจ
โครงการภายใต้การจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
ไทยสู่มาตรฐานสากล
4. นักเรียนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English

การดาเนินการ
ค่าใช้จ่าย
6. เบิกเงินงบประมาณ
7. ดาเนินการจัดค่าย
พัฒนาผู้เรียน
8. ดาเนินการจัดค่ายพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
9. จัดทาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาประเทศ
อังกฤษ (MOU)
10. ดาเนินการจัดการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC
11. รวบรวมแบบประเมินฯ
12. สรุปรายงานการ
ดาเนินงานโครงการฯ แบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. นักเรียนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English

งบประมาณ

หน่วยงาน

30,000

วิทยาลัย

Program & Mini English
Program) และบุคลากรทาง

ศึกษามีความพึงพอใจ
โครงการภายใต้การจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
ไทยสู่มาตรฐานสากล
4. นักเรียนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English
Program & Mini English
Program) มีคุณสมบัติและ

คุณลักษณะ ที่เหมาะสมต่อ
ตลาดแรงงานสากล

PDCA

13. นาเสนอผ่านหัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้างาน
รองผู้อานวยการ
มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ผู้อานวยการ ตามลาดับ
ที่เหมาะสมต่อตลาดแรงงาน 14. รายงานสรุปแผนการ
สากล
ดาเนินงานโครงการ และ
การใช้งบประมาณ เสนอ
ศูนย์ประสานงาน
อาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
Program & Mini English
Program)

57 โครงการพัฒนา

1. เพื่อส่งเสริมทักษะ

1. บริการวิชาชีพให้กับ

1. จัดให้มีการฝึกอบรม

1. นักเรียนมีภาวะการเป็น

ที่

โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลิตภัณฑ์เกษตรสู่ 2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์
การสร้างอาชีพ
จริง
58 โครงการศึกษาดูงาน 1. เพือ่ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรง
2. สร้างแรงจูงใจในวิชาชีพ
59 โครงการจัดการ
1. เพื่อเรียนรู้จากสถานประกอบการ
เรียนการสอน
2. เพิ่มจานวนสถานประกอบการ
ร่วมกับสถาน
ระบบทวิภาคี
ประกอบการ
60 โครงการส่งเสริม
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน/
งานวิจัย และ
นักศึกษาทางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ทุก
สิ่งประดิษฐ์
แผนกวิชา
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่การนาไปใช้
ประโยชน์
61 โครงการอนุรักษ์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามีส่วน
และสิ่งแวดล้อม
ร่วมในการอนุรักษ์ฯ
62

โครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ผู้สนใจ 100 คน
2. นักเรียนมีความรู้ทักษะ
1. ได้รับประสบการณ์จาก
สถานประกอบการ
2. เกิดแนวความคิดใหม่
1. ผู้เรียนผ่านการฝึกอาชีพ
จากสถานประกอบการ
2. เรียนรูฝ้ ึกทักษะอาชีพ

การดาเนินการ
108 อาชีพ
2. จัดฝึกทักษะการแปรรูป
1. ประสานงานขอความ
ร่วมมือสถานประกอบการ
2. ดาเนินการศึกษาดูงาน
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม
2. ส่งเสริมค้นคว้า วิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้นา ในการให้ความรู้
2. มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
1. ได้เรียนรู้แหล่งเรียนจริง
2. ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
3. แนวทางประกอบอาชีพ
1. ได้รับความรู้จากสถาน
ประกอบการ
2. เพิ่มสถานประกอบการ

งบประมาณ

1. ทุกคนทางานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์
2. ผลงานสามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอน
1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฯ
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน/ การศึกษาด้านอาชีพให้
นักศึกษา ประชาชน
เหมาะสมกับความต้องการ
2. เพื่อเป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่ ของประชาชนในท้องถิ่น
ชุมชน โรงเรียนหน่วยงานอื่น

1. ดาเนินการจัดทางานวิจัย
ทุกแผนกวิชา
2. ประกวดผลงานฯ
เผยแพร่ผลงาน

1. ผลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
2. ผลงานวิจัยเผยแพร่สู่
ชุมชน

80,000

วิทยาลัย
เกษตร ฯ
มหาสารคาม

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. ดาเนินการกิจกรรมตาม
แผนที่กาหนด
1. ดาเนินการตามพื้นที่
เป้าหมายที่กาหนด
2. บริการวิชาการวิชาชีพ
หลากหลายอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษาตระหนัก
ถึงความสาคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. แก้ปัญหาความยากจน
ของประชาชน
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับ
การฝึกประสบการณ์บริการ
วิชาการวิชาชีพ

20,000

วิทยาลัย
เกษตร ฯ
มหาสารคาม

200,000

สอศ.
การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต

50,000
80,000

หน่วยงาน
เกษตรฯ
มหาสารคาม
วิทยาลัย
เกษตร ฯ
มหาสารคาม
สอศ.
(วิทยาลัย
เกษตรฯ
มหาสารคาม)

(วิทยาลัย
เกษตรฯ
มหาสารคาม)

ที่
โครงการ
63 โครงการบ่มเพาะ
นักวิจัย

64 โครงการสนับสนุน
งานวิจัยให้เกิด
นวัตกรรมและ
คุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา
65 โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิต
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามตาม
นโยบาย
คณะกรรมการกากับ
ความเสีย่ งด้าน
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษของ
นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วัตถุประสงค์
-

ตัวชี้วัด
-

การดาเนินการ
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-

งบประมาณ
350,000

หน่วยงาน
มมส.
(กองส่งเสริม
การวิจัยและ
บริการ
วิชาการ)

-

-

-

-

20,000

มมส.
(คณะ
เทคโนโลยี)

-

-

-

-

1,000,000

มมส.
(สานักศึกษา
ทั่วไป)

ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
66 โครงการพัฒนานิสิต
ให้มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT ExitExam)
67 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียน
การสอนและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
68 โครงการพัฒนา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรูเ้ กี่ยวกับ
นักวิทยาศาสตร์การ เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ ด้าน
กีฬาเพื่อเข้าสู่
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด
-

การดาเนินการ
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-

งบประมาณ
120,000

หน่วยงาน
มมส.
(สานัก
คอมพิวเตอร์)

-

-

-

20,000

มมส.
(คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์)

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

นักศึกษานาเทคโนโลยีและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาไปใช้พัฒนางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

80,000

ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม

69

โครงการงานวิจัย
และสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพทั้งใน
ระดับวิทยาเขต ชาติ และนานาชาติ

จานวนงานวิจัย

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

อาจารย์ได้มีการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

150,000

70

โครงการเผยแพร่
ผลงานวิจัย

เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย

จานวนงานวิจัย

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

อาจารย์ได้มีการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

50,000

71

โครงการอบรมให้
ความรู้ทางการ
ศึกษาและอาชีพ
(ปัจฉิมนิเทศ)

เพื่อให้ความรู้และแนวทางการศึกษา
ต่อกับผู้สาเร็จการศึกษา

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

นักศึกษาได้ความรู้ แนวทาง
ในการประกอบอาชีพ

42,900

ที่
72

โครงการ
โครงการก้าวแรก
ก้าวใหม่
(ปฐมนิเทศ)

73 โครงการพัฒนา
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
และทักษะนักศึกษา
สู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อ
เตรียมความพร้อม
ในการทางานในยุค
4.0

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้การดารง ระดับความพึงพอใจของ
ตนขณะที่ศึกษาเล่าเรียนจนสาเร็จ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามหลักสูตร
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ น
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่า
ทันสื่อ (Communications,
Information, and Media
Literacy)
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ น
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving)
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ น
ด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม
และภาวะผู้นา
(Collaboration, Teamwork and
Leadership)
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ (A)

การดาเนินการ
จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาใหม่ รู้จักบุคลากร
และสถานทีร่ วมถึงการ
ปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
ใหม่
1. ร้อยละของผลการ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิต
ประเมินทักษะด้านการ
ในด้านประยุกต์การใช้
และทักษะนักศึกษาสู่การ
สื่อสาร สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
รู้เท่าทันสื่อ
จาเป็นต่อการเรียนในระดับ เตรียมความพร้อมในการ
(Communications,
ปริญญาตรี โดยแบ่งกลุม่ ใน ทางานในยุค 4.0 ได้อย่างมี
Information, and Media แต่ชั้นปีเพื่อฝึกปฏิบตั ิและ ประสิทธิภาพ
Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้น สร้างชิ้นงานสื่อการเรียนรู้
ไปอย่างน้อย ร้อยละ 80
- ชั้นปีที่ 1 อบรมการใช้
2. ร้อยละของผลการ
โปรแกรม Microsoft
ประเมินทักษะด้านการคิด office/word/Exel/
อย่างมีวิจารณญาณและการ power piont
แก้ปัญหา (Critical
- ชั้นปีที่ 2 อบรมการใช้
Thinking and Problem โปรแกรม photo shop
Solving) อยู่ในระดับดีขึ้น - ชั้นปีที่ 3 อบรมการใช้
ไปอย่างน้อย ร้อยละ 80
โปรแกรม Adobe
3. ร้อยละของผลการ
Illustrator
ประเมิน ทักษะด้านการ
- ชั้นปีที่ 4 อบรมการใช้
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
โปรแกรม Adobe
(Creativity and
Premiere pro
Innovation) อยู่ในระดับดี 2. กิจกรรมนาเสนอผลงาน
ขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 80 นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3
4. ร้อยละของผลการ
และ 4
ประเมินทักษะด้านความ
3. จัดกิจกรรมช่ออินถวา

งบประมาณ
66,000

25,000

หน่วยงาน
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม
(กลุ่มงาน
พัฒนา
นักศึกษา
กลุ่มกิจการ
นักศึกษา)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม
และภาวะผู้นา
(Collaboration,
Teamwork and
Leadership) อยู่ในระดับดี
ขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 80
5. ร้อยละของผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต
ด้านการคิดวิเคราะห์ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย
ร้อยละ 80
6. เกิดผลงานนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์อย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 5
ผลงาน

การดาเนินการ
เรียนรูเ้ ท่าทันสื่อ ในยุค
สังคมออนไลน์
4. จัดกิจกรรมรู้สื่อ รู้
search ก่อเกิดปัญญา
5. กิจกรรม Work shop
“การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการสร้าง
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล” และแบ่งกลุ่ม
มอบหมายให้สร้าง
นวัตกรรมในหัวข้อหรือ
ประเด็นที่สนใจ
6. กิจกรรม พี่น้อง เพื่อน
พ้อง ต้องช่วยกัน โดย
ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ที่มีประสบการณ์ในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นพี่
เลี้ยง/ที่ปรึกษา
7. กิจกรรม จาก
นวัตกรรมในห้องเรียน สู่จติ
อาสาในโรงพยาบาล โดย
คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่
น่าสนใจ นาไปใช้หรือ
บริการให้ความรู้แก่
ผู้รับบริการในโรงพยาบาล
8. กิจกรรม Show and
Share จัดให้มีการนาเสนอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

74 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เพื่อก้าวสู่
วิชาชีพ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รุ่นที่ 33

วัตถุประสงค์

พัฒนาความรู้วิชาชีพพยาบาล

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
การสร้างชิ้นงานสื่อการ
เรียนรู้และผลงานนวัตกรรม
9. กิจกรรม Show and
Share พานักศึกษาไป
นาเสนอผลงานนวัตกรรม
ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับชาติ
และนานานชาติ โดยมีการ
เตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษในการ
นาเสนอผลงานในเวทีระดับ
นานาชาติ

ร้อยละผลสอบรวบยอดของ กิจกรรมที่ 1 ทบทวน
วิทยาลัยศรีมหาสารคาม
ความรู้
ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อย ระยะที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญใน
ละ 70
แต่ละกลุม่ วิชาในรูปแบบ
ต่างๆ
1. จัดประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทบทวน blueprint และ
วิเคราะห์ข้อสอบ pretest และกาหนดการตาราง
การทบทวนความรู้ใน
กิจกรรมต่างๆและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดี
2. จัดทดสอบความรู้
(pre-post test) พื้นฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาผลสอบรวบยอด
ของวิทยาลัยศรี
มหาสารคาม ผ่านเกณฑ์
อย่างน้อยร้อยละ 70

งบประมาณ

หน่วยงาน

53,850

วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม
(กลุ่มวิชาการ
โดย
คณะกรรมกา
รบริหาร
หลักสูตร)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
สาระวิชาและมีการจัดกลุ่ม
นศ. เป็น 4 กลุ่มตาม
มาตรฐาน ดังนี้ กลุ่ม
นักศึกษาที่มีผลการสอบ
ผ่าน
ร้อยละ 65 กลุ่มสีเขียว
ร้อยละ 60-65 กลุ่มสี
เหลือง
ต่ากว่าร้อยละ 60 กลุ่มสี
แดง
3. ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
รายวิชานาข้อมูลผลสอบไป
วิเคราะห์และจัดทาแผน
ทบทวนความรู้
4. จัดตั้งกลุม่ รายวิชา โดย
นักศึกษา (กลุ่มไลน์ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้
คาปรึกษา)
ระยะที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกและหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุม่
วิชา
1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละกลุ่มวิชาวางแผนการ
ทบทวนความรู้ การสอบ
รวบยอดและแนวทางการ
เสริมสร้างทักษะการคิดรวบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ยอด ในระยะ 2
2. ผู้เชี่ยวชาญดาเนินการ
ทบทวนความรู้ตามตาราง
กิจกรรมของโครงการ
3. ผู้เชี่ยวชาญสรุปปัญหา/
ข้อเสนอแนะกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมที่ 2 ทดสอบความรู้
2.1 ทดสอบของเครือข่าย
NEC net
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่วมกับงานทะเบียนและ
กลุ่มวิชาการ ดาเนินการ
ทดสอบตามเวลาที่กาหนด
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประสานเก็บข้อมูลผลการ
สอบกับกลุ่มวิชาที่
รับผิดชอบและร่วมกัน
วิเคราะห์เปรียบเทียบผล
สอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับนักศึกษาพร้อม
3) จัดสอบซ่อมเสริม
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
เกณฑ์
2.2 ทดสอบของ สบช.
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่วมกับงานทะเบียนและ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

75 โครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้นา
นักศึกษาเพื่อการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษาให้เกิด
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต ด้านการคิด
วิเคราะห์และการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มวิชาการ ดาเนินการ
ทดสอบตามเวลาที่กาหนด
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประสานเก็บข้อมูลผลการ
สอบกับกลุ่มวิชาที่
รับผิดชอบและร่วมกัน
วิเคราะห์เปรียบเทียบผล
สอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับนักศึกษาพร้อมทั้งหา
แนวทางแก้ไขสาหรับ
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
เกณฑ์
3) จัดสอบซ่อมเสริม
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
เกณฑ์
กิจกรรมที่ 3 ประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญภายใน/
ภายนอก
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
เสริมแรงจัดกิจกรรม
เสริมแรงเชิงบวกร่วมกับ
อาจารย์ประจาชั้น และผู้
ดาเนินงาน
1. ร้อยละของผู้นานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ -นักศึกษามีสมรรถนะผู้นา
เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย พัฒนาการเรียนรู้บทบาท
เกิดการเรียนรู้และประยุกต์
ร้อยละ 90
ผู้นานักศึกษาสู่การ
นาสู่การเปลีย่ นแปลงโดยใช้

งบประมาณ

หน่วยงาน

52,400

วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม

ที่

โครงการ
เรียนรูส้ ู่การ
เปลี่ยนแปลง
(transformative
learning)

วัตถุประสงค์
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้นานักศึกษาเกิด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ขอ้ 6.
มีความสามารถในการคิดและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ข้อ 7. มี
ภาวะผู้นาและสามารถทางานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้นานักศึกษาเกิด
การเรียนรู้และประยุกต์นาสู่การ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายมีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ข้อ 6,7 ในระดับดี
ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 85
3. ร้อยละของแผนงาน
โครงการสโมสรนักศึกษา
และชมรมมีการประยุกต์ใช้
กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา อย่าง
น้อยร้อยละ 100

การดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
1. กิจกรรมบรรยายและ ในการดาเนินงาน
อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง
การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง “บทบาทผู้นา
นักศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ดีกว่า”
2. กิจกรรมบรรยายและ
ปฏิบัติการพัฒนาแผนการ
เรียนรูส้ ู่การเปลีย่ นแปลง
ดังนี้
- เรื่องการประยุกต์ใช้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และกระบวนการ PDCA ใน
การบริหารแผนงาน
โครงการนักศึกษาและการ
เรียนการสอน
- เรื่อง เทคนิคการเขียน
และการพัฒนาแผนงาน
โครงการอย่างมืออาชีพ
- เรื่อง การบริหารแผนงาน
โครงการให้มีประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมเวทีนาเสนอ
แผนงานโครงการสโมสร
นักศึกษา
4. กิจกรรมอภิปรายและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ใน

งบประมาณ

หน่วยงาน
(กลุ่มกิจการ
นักศึกษา)

ที่

โครงการ

76 โครงการจัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็น ผู้นาการพัฒนา
นักศึกษา
5 กิจกรรมปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นา
นักศึกษาในการจัดทา
โครงการของสโมสร
นักศึกษา
6. กิจกรรมกากับติดตาม
การดาเนินงานและการ
สรุปผลโครงการสโมสร
นักศึกษาครั้งที่ 1 (6 เดือน
แรก)
7. กิจกรรมกากับติดตาม
การดาเนินงานและการ
สรุปผลโครงการสโมสร
นักศึกษาครั้งที่ 2 (6 เดือน
หลัง)
8. กิจกรรมเวทีการ
นาเสนอผลการดาเนินการ
โครงการตามแผนและการ
นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีใน
การบริหารโครงการ
9. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้ การจัดการความรู้
และการบูรณาการความรูส้ ู่
การประยุกต์ใช้ในประจาวัน
กลุ่มเป้าหมาย 24,003 คน 1. จัดการเรียนการสอน
1. จานวนผู้เรียนการศึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

26,570,280

กศน.

ที่

โครงการ
วัตถุประสงค์
การศึกษาขั้น
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบระดับ
2/2561
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา
3. เพื่อจัดการศึกษาเทียบระดับ
การศึกษาและการเทียบโอนความรู้

77 โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารด้าน
อาชีพ

1. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่

ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา
3. เพื่อจัดการศึกษาเทียบระดับ
การศึกษาและการเทียบโอนความรู้

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. การพบกลุ่ม
นอกระบบระดับการศึกษา
3. การเรียนแบบชั้นเรียน
ขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับ
4. การเทียบระดับการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ
ที่กาหนดไว้
2. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับ
บริการติวเข้มเต็มความรู้
เพิ่มสูงขึ้น
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
การศึกษานอกระบบ ( NNET) ทุกรายวิชาทุกระดับ
กลุ่มเป้าหมาย 24,003 คน 1. จัดการเรียนการสอน
1. จานวนผู้เรียนการศึกษา
2. การพบกลุ่ม
นอกระบบระดับการศึกษา
3. การเรียนแบบชั้นเรียน
ขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับ
4. การเทียบระดับการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ
ที่กาหนดไว้
2. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับ
บริการติวเข้มเต็มความรู้
เพิ่มสูงขึ้น
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ

งบประมาณ

หน่วยงาน
มหาสารคาม

624,000

กศน.
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

78 โครงการ TFE
(Teams for
Education) จังหวัด
มหาสารคาม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่
เกี่ยวข้องของจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาทุกสังกัด
ในจังหวัด ให้มีการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
3. เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดมีร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์เพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษานอกระบบ ( NNET) ทุกรายวิชาทุกระดับ
1. มีศูนย์กลางข้อมูล
1. ขออนุมัติโครงการ
มีการบูรณาการด้านการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการ/ เรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
ระดับจังหวัด จานวน 1
คณะดาเนินงาน ครั้งที่ 1
ทางการศึกษา/สถานศึกษา
ศูนย์
ชี้แจงการดาเนินงานตาม
ทุกสังกัดในจังหวัด
2. มีแนวทางการพัฒนาการ โครงการ
มหาสารคาม มุ่งการพัฒนา
จัดการเรียนรู้ และถ่ายทอด 3. ประชุมคณะกรรมการ/ คนให้พร้อมเข้าสูส่ ังคม
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
คณะดาเนินงาน ครั้งที่ 2
คุณภาพในศตวรรษที่ 21
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทา เป็นไปตามนโยบายและ
นักเรียนที่คะแนนผลการ
สารสนเทศผลการทดสอบ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ทดสอบทางการศึกษา
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น กระทรวงศึกษาธิการและ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละ พื้นฐาน (O-NET) ในระดับ นโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
วิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนน
จังหวัด
มีประสิทธิภาพ ทาให้
ร้อยละ 50 อย่างน้อย 1
4. ประชุมคณะกรรมการ/ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
แนวทาง
คณะดาเนินงาน ครั้งที่ 3
และพัฒนาศักยภาพการ
3. สถานศึกษาทุกสังกัดใน พัฒนารูปแบบ/แนวทางการ เรียนรูต้ ามสมรรถนะของ
จังหวัดมีร้อยละของ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน ผู้เรียนเพิ่มขึ้น
นักเรียนที่มีคะแนนผลการ ระดับจังหวัด
ทดสอบทางการศึกษา
5. ประชุมคณะกรรมการ/
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละ คณะดาเนินงาน ครั้งที่ 4
วิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
วิพากษ์รูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับจังหวัด
6. ประชุมคณะกรรมการ/

งบประมาณ

หน่วยงาน

630,000

ศธจ.
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
คณะดาเนินงาน ครั้งที่ 5
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อ
เป็นสถานศึกษานาร่องใน
การพัฒนาตามรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
7. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะดาเนินงาน ครั้งที่ 6
ชี้แจงขั้นตอน กระบวนการ
นารูปแบบไปใช้ ให้กับคณะ
ครู/ผู้บริหารสถานศึกษานา
ร่องในการพัฒนาตาม
รูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
8. สนับสนุนงบประมาณให้
สถานศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นสถานศึกษานา
ร่องในการนารูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูไ้ ปใช้
9. นิเทศ กากับ ติดตามและ
ร่วมพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในพื้นที่
10. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะดาเนินงาน ครั้งที่ 7
เตรียมการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
คัดเลือกสถานศึกษานาร่อง
จานวน 1 แห่ง เพื่อเป็น
ตัวแทนของจังหวัดร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในระดับ
ภาค
11. จัดกิจกรรมประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และถอด
บทเรียนรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในพื้นที่ / ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ สรุปผล
12. ร่วมประชุมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับภาค
13. ประชุมปฏิบัติการจัดทา
เอกสารรายงานผล
ดาเนินงาน เผยแพร่รูปแบบ
ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้หน่วยงาน/
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการ
ดาเนินงาน
14. พัฒนา Teams For
Education ให้กับบุคลากร
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่
โครงการ
79 โครงการ Coaching
Teams เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแนวทางและนวัตกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับจังหวัดที่มคี วาม
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารจัดการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนา
การศึกษาและยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียน

ตัวชี้วัด
1. มีแนวทางทางและ
นวัตกรรมการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับจังหวัดที่มี
ความสอดคล้องเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ ระดับ
จังหวัดอย่างน้อย 1
แนวทาง/นวัตกรรม
2. มี Supervisor Teams
ระดับจังหวัด
3. มีเอกสารผลการพัฒนา
แนวและนวัตกรรมทางการ
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระดับจังหวัด ที่สอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่ เพื่อเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
เผยแพร่แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นาไปใช้ จานวน
200 เล่ม
4. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม มี
แนวทาง / นวัตกรรม และ
เครือข่ายความร่วมมือใน

การดาเนินการ
ต้นทาง
1. การแต่งตั้ง Supervisor
Teams ระดับจังหวัด โดยมี
องค์ประกอบจากผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่ได้แก่ ศธภ. ศธจ.
สพป. สพม. อปท.
คณาจารย์หรือนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย /วิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รวมทั้งผู้แทนสถานศึกษา
ชุมชน และผู้แทน
ภาคเอกชนในพื้นที่
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับจังหวัด และ
สภาพปัญหาหรือความ
ต้องการของสถานศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน
3. คัดเลือกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจากทุกสังกัด ที่มี
ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนน
O-NET ในแต่ละวิชา ผ่าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม มี
เครือข่ายและแนวทาง/
นวัตกรรมการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับจังหวัด ที่สอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่ เพื่อนามาวางแผน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาเพื่อยกระดับ
คะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O–NET) ของ
นักเรียน ได้อย่างเหมาะสม

งบประมาณ
409,200

หน่วยงาน
ศธจ.
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
ความสอดคล้องเหมาะสม
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
การศึกษาและยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น

การดาเนินการ
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
ขึ้นไป อยู่ในระดับต่า และมี
ความสมัครใจจะเข้าร่วม
เป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการฯ
4. จัดประชุม Supervisor
Teams ระดับจังหวัด
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
สู่ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่จะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผู้เรียน
5. สังเคราะห์ต้นแบบ
แนวทาง/นวัตกรรมการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระดับจังหวัด ที่มีความ
สอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
กลางทาง
6. Supervisor Teams ทา
การ Coaching ตาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
แนวทาง /นวัตกรรมการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้น
ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
ศึกษานิเทศก์ของ ศธจ.,
สพป.,สพม., และ อปท.,
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย,
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เพื่อส่งเสริม แก้ไขและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของผู้เรียนในพื้นที่
รับผิดชอบ
7. ศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการ
Coaching นาแนวทาง/
นวัตกรรม การนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาฯ ที่
พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงกับ
สถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย โดยมี
Supervisor Teams, ศธจ.
และ ศธภ. ให้คาปรึกษา ให้
การสนับสนุน และติดตาม
ผลดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

80 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย (อนุบาล 13) สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ปลายทาง
8. จัดประชุมสรุปผลการ
พัฒนาแนวทาง /นวัตกรรม
ทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระดับภาค/จังหวัด ที่มี
ความสอดคล้องเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
9. จัดทาเป็นเอกสาร
เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
ในระดับประเทศ /ภาค/
จังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับจังหวัด ให้มีคุณภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่
กาหนดไว้
2. เพื่อขยายผล และต่อยอดการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการนาผลงานวิจัย
นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่
หน่วยงานและสถานศึกษาให้
ครอบคลุม ทั่วถึงมากขึ้น
3. เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การ

1. ร้อยละ 50 ของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3)
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการนิเทศ
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาให้มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐาน
3. จานวนผลงานวิจัย
นวัตกรรม รูปแบบและแนว
ปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับการ

1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
2. ปรับปรุงแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิง
บูรณาการระดับจังหวัด
3. วิจัย นวัตกรรม รูปแบบ
และแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
การนาไปขยายผล ต่อยอด
หรือประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน สถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. เด็กปฐมวัยได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาใน
พื้นที่
2. ผู้บริหาร ครูผสู้ อน และ
บุคลากรที่เกีย่ วข้องกับ
การศึกษาปฐมวัย มี
ศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทางการศึกษา
ในพื้นที่เกิดการบูรณาการ

340,000

ศธจ.
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

81 โครงการจัดทา
งานวิจัยรูปแบบการ
บริหารจัดการตาม
แผนการศึกษา
แห่งชาติที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการ

วัตถุประสงค์
ปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

ตัวชี้วัด
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการ
นาไปขยายผล ต่อยอด หรือ
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
สถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย จานวน
1 ชิ้น
4. จานวนผู้บริหาร ครู
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และ
บุคลากรที่เกีย่ วข้องที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพใน
การดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
จานวน 100 คน
5. ร้อยละ 50 ของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีการดาเนินงาน
ตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการ
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติทสี่ ่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการ

จานวนงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์จากสานักงานวิจัย
แห่งชาติ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 1 เรื่อง

การดาเนินการ
และประชุมปฏิบตั ิเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย จานวน
110 คน
5. นิเทศ ติดตาม การ
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ใน
สถานศึกษากลุม่ เป้าหมาย
จานวน 52 แห่ง
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7. จัดประชุมปฏิบัติการ
สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการฯ
8. จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ
1. วางแผนการดาเนิน
โครงการ
2. ศึกษาวิเคราะห์กลุ่ม
ประชากรเป้าหมายกาหนด
ขนาดตัวอย่าง และวิธีการ
สุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การทางานร่วมกันในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

1. มีงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์จากสานักงานวิจัย
แห่งชาติ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. นาผลที่ได้จากการวิจัยไป
เป็นข้อกาหนดในระดับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

175,000

ศธจ.
มหาสารคาม

ที่

โครงการ
ปฏิบัติงานของ
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

วัตถุประสงค์
ปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติทสี่ ่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ตัวชี้วัด

จานวน 81 โครงการ

การดาเนินการ
3. ส่งรายงานต้นฉบับ
(Inception Report)
4. จัดเก็บข้อมูล ลงรหัส
และบันทึกข้อมูลจากแบบ
สารวจ Internal และ
External
5. ส่งรายงานฉบับขั้นกลาง
(Interim Report)
6. วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประมวลผลคะแนน
7. ส่งรายงานฉบับสุดท้าย
ฉบับร่าง (Draft Final
Report)
8. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและข้อกาหนดใน
ระดับปฏิบัติการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
3. สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแผนการศึกษา
แห่งชาติให้มีประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ของ
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดให้ประสบผลสาเร็จ
ต่อไป

จาก 17 หน่วยงาน

งบประมาณ

หน่วยงาน

44,386,888 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่
โครงการ
1 โครงการการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
ประสบการณ์และเปิดโอกาสการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
3. เพื่อให้งานธุรการโรงเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4. เพื่อให้การดาเนินงานธุรการมี
ระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
2 โครงการประชุมสัมมนา 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
การจัดซื้อจัดจ้างและ มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ
การบริหารพัสดุภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
2. เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และ
ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง และการจัดหาอาหาร
กลางวัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมพัฒนามีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

การดาเนินการ
ดาเนินการประชุมเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม
เขต 1 จานวน 196 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ นา
นวัตกรรม ประสบการณ์ วิธีการ
ดาเนินการ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถรับรู้
รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ และสามารถ
ปฏิบัติงานธุรการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
58,800

หน่วยงาน
สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

1. สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรง ก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่าย
ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
2. โรงเรียนสามารถดาเนินการก่อ
หนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว
3. ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการ
อบรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะทางาน
- ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
- จัดเตรียมหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนา
- จัดเตรียม ประสานงาน

1. ผลการเบิกจ่ายของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ได้ตามเป้าหมาย
กาหนด
2. การก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่าย ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 1

56,695

สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

โครงการ

3 โครงการการ
ประเมินผลงานทาง
วิชาการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพือ่ ให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
นาความรู้และประสบการณ์ที่จะ พัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการการ
ได้รับ ไปใช้ในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ครบทุก
จัดซื้อจ้าง ได้อย่างถูกต้อง มี
โรง
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างผู้เข้าร่วม
อบรมและวิทยากร

การดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการจัด
ประชุมสัมมนา

1. เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เสนอขอรับการ
ประเมินในรอบปี ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการประเมิน
เพื่อให้มแี ละเลื่อนวิทยานะ และ
ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

1. รวบรวมคาขอฯ เพื่อจัดทา
ข้อมูลรายละเอียดจาแนกรายวิชา
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กาหนดเสนอ สพฐ.
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
2. สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดาเนินการตรวจและประเมินผล
งานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ (ด้าน
ที่ 3) กรรมการชุดที่ 2 แต่งตั้งโดย
กศจ.มหาสารคาม
4. จัดส่งผลงานและดาเนินการ

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ
ได้รับการประเมินวิทยฐานะ
ภายในรอบปีที่กาหนดทุกคน
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เสนอขอรับการ
ประเมินในรอบปีดาเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผา่ นการประเมิน
วิทยฐานะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
และโรงเรียนในสังกัด ดาเนินการ
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับวิทยฐานะ
สูงขึ้น
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของสังคม มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่ดีขึ้นส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ

211,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

กิจกรรมที่ 3 รายงานผล
ประเมินผลการอบรม

ที่

โครงการ

4 โครงการฝึกอบรมครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นมือ
อาชีพประชาคม
อาเซียน (สพร.)
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิง
วิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนา
ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และองค์ความรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนของผู้ที่
เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูงในการปฏิบัตหิ น้าที่
ได้อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาเป็นผู้ที่มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผูเ้ ข้ารับการพัฒนา อัน
จะนาไปสู่การสร้างเครือข่าย
5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
ได้เข้ารับการพัฒนา
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการพัฒนาและสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
3. จานวนสถานศึกษาที่มีความ
เข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
มีความพอใจในความมั่นคงของ
การประกอบวิชาชีพ
5. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการพัฒนาให้มีคณ
ุ ภาพ
และสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนด

การดาเนินการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ
5. สรุปผลการประเมิน และเสนอ
อนุมัติผลการประเมิน โดย กศจ.ม
หาสารคาม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
3. แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
พัฒนา
4. จัดอบรม โดยการบรรยาย
และอภิปราย
4.1 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวินัย มีคณ
ุ ธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.2 ความรูร้ ะบบค่าตอบแทน
และสวัสดิการ
4.3 ทักษะการปฏิบัติงานอย่าง
ครูมืออาชีพและแลกเปลี่ยน
ความรู้แก้ไขปัญหาร่วมกัน
4.4 กฎหมายเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4.5 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. รายงานผลการดาเนินงาน
7.รายละเอียดการดาเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

70,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
5 โครงการสนับสนุน
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ทางการศึกษา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6 โครงการประกวด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
สถานศึกษาที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น
7 โครงการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ และโครงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
8 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
9 โครงการฝึกอบรม
บุคลากร

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
การดาเนินการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. รอการจัดสรรงบประมาณ
ได้รับการพัฒนาครบทุกโรงเรียน อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. รอการจัดสรรงบประมาณ
ได้รับการพัฒนาด้านการจัดทา อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
แผนพัฒนาการศึกษา
ปกครองท้องถิ่น
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ

เพือให้บุคลากรให้มีความรู้
ทักษะในวิชาชีพและเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้

จ่านวนผู้ร่วมโครงการ

เพือจัดระบบบริหารจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เพือให้บุคลากรให้มีความรู้
ทักษะในวิชาชีพและเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้

จ่านวนผู้ร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
ครูและบุคลาการทางการศึกษา 1,116,000
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
มีประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนาด้านการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาที่ดีขึ้น

350,000

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

การจัดกิจกรรมนิเทศ ให้
คาแนะนาสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดกิจกรรมการอบรมศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรมีความรู้ ทักษะใน
วิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้

100,000

อบจ.
มหาสารคาม

มีระบบบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

300,000

อบจ.
มหาสารคาม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
บุคลากรในสังกัดสานัก
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม

บุคลากรมีความรู้ ทักษะใน
วิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้

500,000

อบจ.
มหาสารคาม

ที่
โครงการ
10 โครงการค่าใช้จ่ายใน
การขับเคลือน
กระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ (PLC) สู่
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม
11 โครงการพัฒนา
บุคลากร (OD) และ
จัดท่าแผนพัฒนา
สถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ่า
งบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
งบประมาณทีเบิกจ่าย

การดาเนินการ
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้
และแลกเปลีย่ นความรู้ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(PLC) สู่สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
100,000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาและน่า
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรูเ้ ชิงวิชาชี สู่สถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (PLC)

1. เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของ
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมได้รับ
การพัฒนาบุคลากร (OD) และ
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
ตรงตามตัวชี้วัดของการจัดการ
อาชีวศึกษา

1. บุคลากรวิทยาลัยเทคนิควาปี
ปทุม จานวน 65 คน มีแนวทาง
ในการใช้ปฏิบัติงานตรงตามทิศ
ทางการจัดการอาชีวศึกษา
2. บุคลากรวิทยาลัยเทคนิควาปี
ปทุม มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษา และการบริหาร
จัดการวิทยาลัยฯ
3. มีการจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษา ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

1. ขออนุญาตดาเนินงานตาม
โครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานและวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติโครงการตามแผน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
7. รายงานผลโครงการ(รูปเล่ม)

1. วิทยาลัยฯ มีพัฒนาบุคลากร
(OD) และจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษา
2. บุคลากรในวิทยาลัยฯ มี
ความรู้และเข้าใจหลักการพัฒนา
บุคลากร (OD) และจัดทา
แผนพัฒนาสถานศึกษา
3. วิทยาลัยฯ มีพัฒนาบุคลากร
(OD) และจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์

150,000

หน่วยงาน
อบจ.
มหาสารคาม

วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม

ที่
โครงการ
12 โครงการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการสอนของ
ครูผสู้ อน

13 โครงการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
นามาใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศติดตามการจัดการ
สอนของครูผสู้ อน
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการสอนของครูผู้สอน

ตัวชี้วัด
1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง จานวน 40 คน
2. ครูผู้สอนจัดทาบันทึกหลังการ
สอนครบทุกรายวิชา จานวน
40 คน
3. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง เพื่อนาผลการ
นิเทศที่ได้มาใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตน
4. ครูผู้สอนจัดทาบันทึกหลังการ
สอนและนาปัญหาที่พบมาใช้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป
เพื่อให้ความรู้แก่ครูผสู้ อนในการ 1. ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดทา
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและนามาใช้ใน
บูรณาการและนามาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและนามาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนจาก
ครูผสู้ อนคนละ 2 รายวิชา
3. ครูผู้สอนมีความรูค้ วามเข้าใจ
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการและการนามาใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอน

การดาเนินการ
1. ขออนุญาตดาเนินงานตาม
โครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานและวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติโครงการตามแผน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
7. รายงานผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ หน่วยงาน
1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการ
5,000
วิทยาลัยเทคนิค
จัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาค
วาปีปทุม
เรียนละ 2 ครั้ง เพื่อนาผลการ
นิเทศที่ได้มาใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตน
2. ครูผู้สอนจัดทาบันทึกหลังการ
สอนและนาปัญหาที่พบมาใช้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป

1. ขออนุญาตดาเนินงานตาม
โครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานและวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติโครงการตามแผน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
7. รายงานผลโครงการ

1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
และการนามาใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน
2. ผู้สอนครูสามารถจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและนามาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1,000

วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรเพื่อ
พัฒนาทางวิชาการ
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการ
อบรมตามสาขาวิชาชีพ
2. เพื่อบุคลากรสายสนับสนุน
เข้ารับการอบรมตามภาระงานที่
ได้รับการมอบหมาย
3. เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา

15 โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ครูอาชีวศึกษาด้วย
กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional
Learning
Community : PLC)

1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้
ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครูอาชีวศึกษา
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ตัวชี้วัด
4. ครูผู้สอนสามารถจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและนามาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบั การพัฒนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75
2. ครูผู้สอนได้รับการอบรมและ
พัฒนาตามสาขาวิชาชีพ
3. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การอบรมและพัฒนาตามภาระ
งานที่ได้รับการมอบหมาย
1. ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม จานวน 20 คน
2. ครูผู้สอนได้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. บันทึกขออนุญาตดาเนินงาน
ตามโครงการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผลโครงการ

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบั การพัฒนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75
2. ครูผู้สอนได้รับการอบรมและ
พัฒนาตามสาขาวิชาชีพ
3. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การอบรมและพัฒนาตามภาระ
งานที่ได้รับการมอบหมาย
ครูผสู้ อนได้จัดการเรียนการสอน
และนักเรียนได้รับความรู้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

50,000

วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม

10,000

วิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ประชุม
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

ที่
โครงการ
16 โครงการ ผลิต พัฒนา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นครูมืออาชีพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
2. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างองค์กรวิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในแต่ละประเภทกับ
สอศ. ในการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
สามารถนาพาหน่วยงานไปสู่
ระดับอาเซียนและระดับสากล
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพในการถ่ายทอดองค์
ความรูส้ ู่ผู้เรียนให้ได้คณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน ตรงความต้องการ
ภาคการผลิตการค้าและบริการ
4. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม
วิชาชีพใน 2 ระดับ
ประกอบด้วย ระดับครูผสู้ อนกับ
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ศิษย์เก่า และระดับ
ผู้เรียนเพื่อการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ
5. เพื่อสนับสนุนการได้มาซึ่ง

ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
2. จานวนครูที่ได้รับการพัฒนา
ประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ มีจานวน 16 คน
3. จานวนบุคลากรในสถาน
ประกอบการมืออาชีพได้รับการ
พัฒนาให้เป็นครูอาชีวศึกษา มี
จานวน 5 คน
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
5. และบุคลากรอาชีวศึกษา เกิด
การรวมกลุ่มและดาเนินการ
พัฒนาบุคลากรโดยความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอกทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ให้การ
สนับสนุนทรัพยากรในการ
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบที่
หลากหลาย
6. เกิดความเข้มแข็งในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการและการ

การดาเนินการ
1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
1. บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้ารับ
100,000
การพัฒนา จานวน 22 คน
2. บุคลากรวิทยาลัยฯ ที่เข้ารับ
การพัฒนาเกิดความเข้มแข็งใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

17 โครงการ
เร่งประสิทธิภาพ
การสอนของครู
อาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์
วิทยฐานะครูอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับกระบวนการเรียน
การสอนเชิงคุณภาพ เน้น
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเชิง
ประจักษ์
6. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการดาเนินการ
พัฒนาการอาชีวศึกษาในรูป
สมาคม ชมรมและเครือข่าย
7. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
ครูอาชีวศึกษาอย่างเร่งด่วน ซึ่ง
ส่งผลอย่างรุนแรงต่อการพัฒนา
คุณภาพอาชีวศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูผสู้ อนโดย
ให้มีปริมาณเพียงพอสามารถ
ผลิตและพัฒนากาลังคน
สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและตาม
ความต้องการของประเทศ

ตัวชี้วัด
ปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงาน

การดาเนินการ

1. จัดหาครูผู้สอนสายวิชาชีพ
เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูและบุคลากรสนับสนุน
ขั้นวิกฤติ ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างมหาสารคาม ทาหน้าที่สอน
และที่ทาหน้าที่สนับสนุน
2. เพื่อให้ได้บุคลากรมาสอนใน
สถานศึกษาได้ตามเป้าหมายทั้ง
ได้รับงบประมาณอย่างพอเพียง

1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ครูผู้สอนสายวิชาชีพ
เพิ่มเติม
2. การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งบประมาณ

หน่วยงาน

219,360

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่
โครงการ
18 โครงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

19 โครงการอบรมครู
ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ทางการศึกษา
2. เพื่อให้ครูได้รับการฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
1. เพื่อให้ครูตระหนักถึงบทบาท
และภาระหน้าที่ฯ
2. พัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะ
และกระบวนในการให้คาปรึกษา

ตัวชี้วัด
1.บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
2. บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. ครูได้พัฒนาศักยภาพของตน
ร้อยละ 100
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับ
คาแนะนาปรึกษาและแนวทาง
ในการนาไปปฏิบัติที่ถูกต้องมี
หลักการ
-

การดาเนินการ
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ
กิจกรรม
2. ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
1. บุคลากรได้พัฒนาเพิม่ พูน
100,000
ความรู้และประสบการณ์
2. บุคลากรมีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
วิทยาลัย
เกษตรฯ
มหาสารคาม

1. ดาเนินการประชุมชี้แจง
เพิ่มพูนทักษะปฏิบัตติ าม
โครงการ
2. ครูดาเนินการให้คาแนะนา
ปรึกษา
3. รายงานผลโครงการ
-

1. ครูที่ปรึกษาทาหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับความ
ดูแล เอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง

20,000

วิทยาลัย
เกษตรฯ
มหาสารคาม

-

100,000

มมส.

20 โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอน/การทา
ตารา/ส่งเสริมการ
จัดทาทัศนูปกรณ์

-

21 โครงการพัฒนา
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาสารคามด้านการ
จัดการเรียนการสอน

-

22 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM)

เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมี
ความพร้อมสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

23 โครงการเพิม่ พูน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ใน

ระดับความพึงพอใจของ

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

(คณะ
แพทยศาสตร์)
-

-

-

570,000

มมส.
(สานักศึกษา
ทั่วไป)

บุคลากรสายสนับสนุนนาองค์
ความรู้จากการจัดการความรู้ไป
พัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และสร้าง

9,600

45,000

ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา

ที่

โครงการ
ความรู้และพัฒนา
อาจารย์ในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ
24 โครงการพัฒนาผลงาน
วิชาการสาหรับ
คณาจารย์
25 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
อาจารย์ในการสร้างผลงานทาง
วิชาการ
เพื่อพัฒนางานวิชาการโดยการ
ส่งเสริมคณาจารย์ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้มีสมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมโครงการ

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ

20,000

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

อาจารย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ กับสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เป็นเครือข่าย

1. ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการ
ดาเนินการครบ 5 ข้อ ดังนี้
1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์
2) มีการพัฒนาบุคลากร
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3) มีระบบการติดตามให้
บุคลากรนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการปฏิบัติงานอื่น
ๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
4) มีการประเมินความสาเร็จ
ของแผนการพัฒนาบุคลากร
5) มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
พัฒนาบุคลากร

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ตาม
แผน ดังนี้
1. อบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ทักษะด้านดิจิตอล (Digital
Government Skill Set)”
2. อบรมหลักสูตร “พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา”
3. การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของอาจารย์ในการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนให้
อาจารย์สามารถลาศึกษาต่อใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น (ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/หลังปริญญาเอก)
ได้
3.1 ส่งอาจารย์เข้าอบรม
ภาษาอังกฤษของสถาบันพระ
บรมราชชนก
3.2 การพัฒนาทักษะด้าน

อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรี 1,334,550
มหาสารคาม มีศักยภาพ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม
(กลุ่มบริหาร
และ
ยุทธศาสตร์)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของ อาจารย์ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 80
3. ร้อยละของบุคลากรมี
การนาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับการพัฒนามาใช้
ประโยชน์ในด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการปฏิบัติงานอื่น
ๆ ให้ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 90

การดาเนินการ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป
4. การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพ โดยส่งอาจารย์
อบรมหลักสูตรระยะสั้นใน
ประเทศด้านวิชาชีพการ
พยาบาล/การสอนทางการ
พยาบาล (3-4 เดือน)
5. ส่งอาจารย์เข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ
ในหลักสูตรที่สถาบันพระบรม
ราชชนกกาหนด ได้แก่
Simulation Based Learning
(SBL), Humanistic care, การ
พัฒนาทักษะการศึกษาและ
ภาษา, การพัฒนาสมรรถนะ
ภาวะผู้นา, การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านวิชาการและการศึกษาวิจยั
ฯลฯ
6 อบรมหลักสูตร “การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล” (2 ระยะ ๆ ละ 2 วัน)
6. การพัฒนาสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
โดยส่งไปประชุม/อบรมที่
หน่วยงานภายนอกตามแผน
วิทยาลัยหรือแผนพัฒนาตนเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

26 โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
7. การกากับติดตามการ
พัฒนาตนเองตามแผน/นโยบาย
วิทยาลัย และรายงานผู้บริหาร
ทราบทุกเดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ประสานงาน อานวยการและ
ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อบริการและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดต่อสาธารณชน

1. ข้าราชการครูและบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
และผูเ้ กี่ยวข้อง ในการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามได้ยกระดับคุณภาพ
การบริหารงานบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. สถานศึกษาและผู้มารับ
บริการ มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ เกิดความเลื่อมใสและ
ให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษา

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
3. ดาเนินการตามกิจกรรมหลัก
ที่ 1 – 7
- งานธุรการของ อกศจ.
คณะอนุกรรมการและ
คณะทางาน
- การกาหนดจานวนและอัตรา
ตาแหน่งการเกลี่ยอัตรากาลัง
- การพิจารณาวิทยฐานะ
ความดีความชอบ การเสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจ
- การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย
การโอน การเปลี่ยนตาแหน่ง
การเลื่อนตาแหน่ง
- การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
- การจัดทามาตรฐานคุณภาพ
งาน กาหนดภาระงานขั้นต่า
และเกณฑ์การประเมินผลงาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลา

1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสาคามมีระบบการบริหาร
และการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามเป็นองค์กรคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
4. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามเป็นบริบทที่น่าดู
น่าอยู่ น่าทางาน ผู้มารับบริการ
ประทับใจ

100,000

ศธจ.
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
การในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- การประเมินคุณภาพการ
บริหารงานบุคคล และการจัดทา
รายงานการบริหารงานบุคคล
เสนอ อกศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
4. กากับ ติดตาม ประเมินผล
5. รายงานผล

จานวน 26 โครงการ

จาก 13 หน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

5,697,005 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ที่
1

โครงการ
โครงการกาหนด
นโยบาย และทิศ
ทางการพัฒนา
การศึกษา
ประจาปี 2562
การจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 และ
ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 –
2564)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา
และผูเ้ กี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การระดมความคิดสร้างสรรค์
ร่วมกาหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของประเทศ ของโลกและ
เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปัญหาความต้องการ
ของพื้นที่และสนับสนุนการ
ดาเนินการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มี
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา

ตัวชี้วัด
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม
เขต 1 มีนโยบายและทิศทาง
การพัฒนาการศึกษา และมี
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายประเด็น
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแนว
ทางการดาเนินการ อย่างเป็น
รูปธรรม
2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด มี
แผนปฏิบัติการประจาปี ที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกรอบ
แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขั้นการวางแผน (Plan) การ
เตรียมการ สื่อสารและสร้างความ
เข้าใจ
1. จัดเตรียมข้อมูล และข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน และ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม
เขต 1 ประจาปี 2562
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) พิจารณาโครงการ/
กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ
ตามนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดและแนวทางการดาเนินการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อน
นาเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
มีนโยบายและทิศทางการพัฒนา
การศึกษา เป็นกรอบและ
เครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
มีแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มี
ประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาในสังกัดมี
แผนปฏิบัติการประจาปี ที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของหน่วยเหนือ และ
บริบทของพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพ
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความเข้าใจใน
นโยบายและทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ

งบประมาณ
27,700

หน่วยงาน
สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564)
ใช้เป็นเครื่องมือและกรอบการ
ดาเนินงานของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัด
3. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
มีแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
นาไปสูเ่ ป้าหมายความสาเร็จ

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาจังหวัด (อกศจ.)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คณะกรรมการศึกษาธิการ
เป็นรูปธรรม
จังหวัด (กศจ.) ให้ความ
เห็นชอบ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ
ดูแลโครงการ/กิจกรรมและ
ผู้รับผิดชอบตามตามนโยบาย
ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ
แนวทางการดาเนินการ
6. ประสานคณะกรรมการ
คณะทางาน และผูเ้ กี่ยวข้อง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่
ดาเนินการ และจัดสรร
งบประมาณ
ขั้นปฏิบัติ (Do) ดาเนินการ
จัดทาแผน
7. ประชุมคณะกรรมการ
กาหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ประจาปี 2562
ประกอบด้วย ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/
หน่วย ผู้แทนคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้แทน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
8. แจ้งนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา ประจาปี
2562 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และเอกสาร
หนังสือราชการ ให้แต่ละกลุ่ม
เสนอโครงการ/กิจกรรม ตาม
นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัด และแนวทางการ
ดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
9. ประชุมคณะคณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564) พิจารณา
โครงการ/กิจกรรม และจัดสรร
งบประมาณ ตามนโยบาย
ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ
แนวทางการดาเนินการ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
กากับ ดูแลโครงการ/กิจกรรม
และผูร้ ับผิดชอบตามนโยบาย
ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ
แนวทางการดาเนินการ
ขั้นตรวจสอบ (Check) การ
ตรวจสอบแผน
11. ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ก่อนนาเสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษาจังหวัด (อกศจ.)
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ให้ความ
เห็นชอบ
12. นาเสนอแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ที่ผ่าน
การตรวจสอบความเรียบร้อย
แล้ว เสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัด
(อกศจ.) คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้
ความเห็นชอบ
13. จัดทาเอกสารแผนปฏิบตั ิ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือและกรอบการ
ดาเนินงาน และบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
นาแผนสู่การปฏิบตั ิ (Action)
14. แจ้งประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ
ดาเนินการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
นาไปสูเ่ ป้าหมายความสาเร็จ
15. แจ้งประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัดรับทราบ
นโยบายและทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ประจาปี 2562 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของ
โรงเรียนให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

2

พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อานวยการ
โรงเรียน มีความรู้
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับ
การเปลีย่ นแปลงในปัจจุบัน
และสามารถเป็นผู้นาทีด่ ี
2. เพื่อให้ข้าราชการครูใน

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 และบริบทของพื้นที่
16. แจ้งประชาสัมพันธ์
นโยบายและทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาผ่านเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 และป้ายประชาสัมพันธ์
ไวนิล
17. รายงานหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
18. มอบกลุ่มงานติดตาม
ประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
250 คน
2. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ผู้อานวยการโรงเรียน ใน
3. การประชุม
สังกัด สพป. มหาสารคาม เขต 4. จัดกิจกรรม นิทรรศการ
1 มีความรู้ความเข้าใจในการ 5. รายงานผลการประชุม
ปฏิบัติงานที่ได้ดียิ่งขึ้น ได้รับ
กิจกรรม
ข่าวสารข้อมูล นโยบายและ
แนวทางการดาเนินงานเพื่อ
นาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ผู้อานวยการโรงเรียน มี
ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับ
การเปลีย่ นแปลงในปัจจุบัน
และสามารถเป็นผู้นาทีด่ ี
2. ข้าราชการครูในสังกัดได้รับ
ข้อมูล ข่าวสาร การดาเนินงาน

200,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

3

โครงการ

วัตถุประสงค์
1
สังกัดได้รับข้อมูล ข่าวสาร การ
ดาเนินงานเพื่อไปสู่การปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ได้รับข้อมูล ข่าวสาร นาไปสู่
การปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง
โครงการควบคุม
1. เพื่อควบคุม ตรวจสอบ
ตรวจสอบ กากับ กากับและติดตามการ
ติดตามและ
ดาเนินงานทั้งในด้าน
ประเมินผลการ
งบประมาณ ด้านการบริหาร
ดาเนินงาน
จัดการของโครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา
ระบบน้าดืม่ สะอาดในโรงเรียน
ระบบน้าดืม่ สะอาด และ โครงการพัฒนาระบบ
ในโรงเรียน และ สุขาภิบาลอาหารทีด่ ีประจาปี
โครงการพัฒนา
2561
ระบบสุขาภิบาล
2. เพื่อให้สามารถดาเนินงาน
อาหารที่ดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประจาปี 2561
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
บนพื้นฐาน
ของความโปร่งใส คุ้มค่า ยึด
หลักนิติธรรมและหลัก
คุณธรรมอันเป็นประโยชน์ใน
การดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 1 ได้รบั
ข่าวสารข้อมูล การดาเนินงาน
เพื่อนาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

การดาเนินการ

1. โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงิน
ดอกผลเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา
ประจาปี 2561 เพื่อ
ดาเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบน้าดืม่ สะอาดในโรงเรียน
จานวน 39 โรงเรียน และ
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหารทีด่ ี จานวน 8
โรงเรียน
2. โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงิน
ดอกผลเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม
หลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐาน
ของความโปร่งใส คุ้มค่า ยึด

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการอาหารกลางวัน
3. ออกติดตามผลการ
ดาเนินงาน/เก็บรวบรวม
ข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/
ตรวจสอบข้อมูล
4. ประชุม/สรุปผล/รายงานผล
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(สพฐ.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อไปสู่การปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
3. เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดได้รับ
ข้อมูล ข่าวสาร นาไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

โรงเรียนทีไ่ ด้รับอนุมัติจดั สรร
เงินดอกผลกองทุนฯ สามารถ
ดาเนินงานทั้งในด้าน
งบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาระบบน้าดืม่
สะอาดในโรงเรียน และ
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหาร
ที่ดี ประจาปี 2561 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาลบน
พื้นฐานของความโปร่งใส
คุ้มค่า ยึดหลักนิติธรรมและ
หลักคุณธรรมอันเป็นประโยชน์
ในการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงาน

24,500

สพป.
มหาสารคาม
เขต 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
หลักนิติธรรมและหลัก
คุณธรรมอันเป็นประโยชน์ใน
การดาเนินงาน

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

4

โครงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนด้วย
กระบวนการนิเทศ
แบบ “ห่วงใย
ใกล้ชิดสนิทแนบ”
และการบริหาร
แผนปฏิบัติ
ปี 2562

1. เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 สพป.มค. 2 สู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารให้ครอบคลุม
ภารกิจของ สพป.มค.2
สถานศึกษาและความต้องการ
ของผู้รับบริการ
3. เพื่อการดาเนินติดตามการ
ขับเคลื่อนนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และรายงานผลการ
ดาเนินงานการขับเคลื่อนตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
4. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ด้วยกระบวนการ “ห่วงใย
ใกล้ชิด สนิทแนบ” และ
สังเคราะห์เครื่องมือเพื่อรองรับ
การนิเทศ ติดตาม และ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
91 คน
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบริหารงบประมาณ
และทรัพยากร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
3. สพป.มค.2 มีแผนงาน
โครงการ คู่มือการยกระดับ
คุณภาพผู้รียน
4. คุณภาพผูเ้ รียนในสังกัด
สพป.มค.2 สูงบขึ้นและ
เตรียมพร้อมในการประเมิน
ติดตามจากหน่วยงานภายนอก

ดาเนินการอบรมข้าราชการ
และบุคลากร ดังนี้ ประธาน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เลขานุการประธาน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาผู้อานวยการกลุม่ ใน
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต
2 ผู้บริการการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. ตัวแทนบุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และครูวิชาการกลุม่

1. สพป.มค.2 บริหาร
งบประมาณและทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ
2. โรงเรียนในสังกัดสามารถ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศและ
ข้อมูลรายบุคคล สพป.มค.2 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีผลการขับเคลื่อน
นโยบายตามยุทธศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้น
4. นักเรียนในสังกัด สพป.มค.2
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระ

458,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

ที่
5

โครงการ

วัตถุประสงค์
ประเมินผลจากต้นสังกัด
โครงการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร บุคลกร
คุณภาพและความ ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ โดย
โปร่งใสในการ
ยีดหลักธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินงานของ
บริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่ 2. เพื่อสร้างคุณลักษณะความ
การศึกษา
สุจริต สู่บุคลากรในองค์กรตาม
ประถมศึกษา
แนวทางเขตสุจริต
มหาสารคาม เขต 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือใน
2 ประจาปี
กรอบแผนงานโครงการสุจริต
งบประมาณ 2562 ตามกาหนดในกรอบงานเขต
(ภายใต้ชื่อเขต
สุจริต
สุจริต)

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
บุคลการทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มี
คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้
ธรรมาภิบาลตามคุณลักษณะ
เขตสุจริต
2. คุณภาพความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ค่าคะแนนร้อย
ละเฉลี่ย 85.00
3. ผู้บริหาร บุคลกรทาง
การศึกษาและเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
2 ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้ธรรมาภิบาลตาม
คุณลักษณะเขตสุจริต
4. คุณภาพความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 อยู่ใน
ระดับสูงมาก

1. พัฒนาภารกิจสู่คณ
ุ ธรรม
และความโปร่งใส
2. ร่วมสร้างมาตรฐานงานเขต
สุจริต (ศึกษาดูงาน สพป.ที่มี
ระดับคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้น
ไป)

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 เป็นเขต
สุจริตที่เน้นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ
องค์กร
2. ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
2 มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จุดเน้นของโครางการเขตสุจริต
(กระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต
พอเพียง วินัย
จิตสาธารณะ) ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
3. ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 คะแนน
ร้อยละเฉลีย่ อยู่ในระดับสูงมาก

50,000

สพป.
มหาสารคาม
เขต 2

ที่
6

7

โครงการ
โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อ
เตรียม
ประเมินภายนอก
จากสมศ.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน
การประกันคุณภาพภายในแก่
สถานศึกษา ให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการและ
บริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาอย่าง
รอบด้านครบทุกมาตรฐาน
เตรียมรับการประเมินภายนอก
รอบสี่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อนิเทศติดตาม ตรวจสอบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
เตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่
โครงการเสริมสร้าง 1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรม
คุณธรรม จริยธรรม สุจริต และแสดงเจตจานง
และธรรมาภิบาล สุจริต ในการปฏิบตั ิงานให้เกิด
ในสถานศึกษา
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์
“ป้องกันการ
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ทุจริต”
ส่วนรวมของสานักงานเขต

ตัวชี้วัด
1. ผู้เข้าอบรมร้อยละ 100
สามารถเขียนรายงานประจาปี
ของสถานศึกษาของตนเองและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพแนวใหม่
2. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็งและพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่
3. มีโรงเรียนต้นแบบและ
เครือข่ายการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง

การดาเนินการ
1. วิเคราะห์ประเด็นการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาตามกฎกระทรวง
ปี 2561
2. ผู้บริหารหรือครูผู้รบั ผิดชอบ
โรงเรียนละ 1 คน จานวน
145 โรงเรียน ประชุม
ปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จานวน 1 วัน
3. สังเคราะห์ sar
4. พัฒนาเครือข่ายการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง
5. สรุป/รายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างความเข้มแข็งด้านการ
ประกันคุณภาพภายในแก่
สถานศึกษา ให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และ
บริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่
2. โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็งและพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ และได้รับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

งบประมาณ
50,000

หน่วยงาน
สพป.
มหาสารคาม
เขต 3

1. ร้อยละ ของบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมและตระหนักถึง
ความโปร่งใสและมีคุณธรรมใน
การดาเนินงาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต
2. ร้อยละของครูและบุคลากร

1. ประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจและอบรมพัฒนา
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
และบุคลากรผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอก

1. ผลการประเมินความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
ภาครัฐ มีผลการประเมินใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
2. บุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ

260,000

สพม. เขต 26

ที่

โครงการ
(กิจกรรมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
สุจริตและกิจกรรม
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
สถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562)

วัตถุประสงค์
พื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
2. เพื่อสร้างความตระหนักใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
แก้ผู้รับบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร

8

โครงการประกัน
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัด
คุณภาพการศึกษา การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ภายในสถานศึกษา

9

เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่
เทคโนโลยี

โครงการจัดการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการทางการ
ศึกษา
10 โครงการจัดทา
แผนพัฒนา

เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่

ตัวชี้วัด
ทางการศึกษาในสังกัด สพม.
26 สถานศึกษาสังกัด สพม.
26 เข้าร่วมกิจกรรมและ
ตระหนักถึงความโปร่งใสและมี
คุณธรรมในการดาเนินงาน

การดาเนินการ
2. ศึกษาดูงาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่มีผลการ
ประเมินความโปร่งใสในการ
บริหารงานภาครัฐในระดับทีส่ ูง
มาก
3. ประชุมตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการประเมิน
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
ภาครัฐ/สรุปผลการ
ดาเนินงาน/จัดทาเอกสาร
หลักฐานสรุปผลการประเมิน
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
ภาครัฐ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักในบทบาท
หน้าที่ที่ สพฐ.กาหนดและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม

งบประมาณ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคามทุกโรงเรียนผ่าน
การอบรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ขออนุมัติใช้เงินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ
ดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการทางการศึกษา ระดับ
จังหวัด

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคามทุกโรงเรียนมีผล
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ดีขึ้น
องค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูค้ วบคู่เทคโนโลยี

40,000

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

100,000

อบจ.
มหาสารคาม

100,000

อบจ.
มหาสารคาม

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อดาเนินการเป็นค่าใช้จ่ายใน องค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
การจัดทาแผนพัฒนา
เรียนรูค้ วบคู่เทคโนโลยี

หน่วยงาน

ที่

โครงการ
การศึกษา อบจ.

วัตถุประสงค์
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด

11 โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัด
อปท.กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่น
ที่ 12
12 โครงการความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษา
อาชีวศึกษา
ภายในประเทศ

เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่
เทคโนโลยี

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กับ
สถานประกอบการ องค์กร
และหน่วยงาน
2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ องค์กร
หน่วยงาน ในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
3. เพื่อสร้างความร่วมมือใน
การจัดหาทุนการศึกษาให้กับ
ผู้เรียน

1. สร้างความร่วมมือในการจัด
การศึกษาภายในประเทศ
จานวน 3 สถานประกอบการ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนนักศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการหน่วยงานและ
สถานศึกษาในประเทศ ในการ
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในระดับสากล
และมีรายได้

13 โครงการความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษา
อาชีวศึกษา
ต่างประเทศ

1. เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษาต่างประเทศ

1. สร้างความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาต่างประเทศ กับ
หน่วยงาน สถานศึกษา
ต่างประเทศ จานวน 2
ประเทศ

การดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษา ของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ดาเนินการโครงการพัฒนาการ องค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษา
เรียนรูค้ วบคู่เทคโนโลยี
สังกัด อปท.กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 12

1. ขออนุญาตดาเนินงานตาม
โครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานและวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติโครงการตามแผน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
7. รายงานผลโครงการ
(รูปเล่ม)
1. ขออนุญาตดาเนินงานตาม
โครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

100,000

อบจ.
มหาสารคาม

1. มีการจัดการอาชีวศึกษา
ร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กับ
สถานประกอบการ องค์กร
และหน่วยงาน
2. มีการสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ องค์กร
หน่วยงาน ในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
3. มีการสร้างความร่วมมือใน
การจัดหาทุนการศึกษาให้กับ
ผู้เรียน

50,000

วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม

1. มีการจัดการอาชีวศึกษา

50,000

วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม

ร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษาต่างประเทศ

ที่

โครงการ

14 โครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

วัตถุประสงค์
2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษาต่างประเทศ ใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา
3. เพื่อสร้างความร่วมมือใน
การจัดหาทุนการศึกษาให้กับ
ผู้เรียน

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ
ทางานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
สาหรับการรับการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
สาหรับปีการศึกษาต่อ ๆ ไป

ตัวชี้วัด
2. ลงนามความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหน่วยงาน
สถานศึกษาต่างประเทศ
จานวน 2 ประเทศ
3. เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนนักศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการหน่วยงาน
และสถานศึกษาต่างประเทศ
ในการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในระดับสากล
และมีรายได้
1. บุคลากรวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคามมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและแนว
ทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา (11 ภาควิชา
24 งาน)
2. ครูและเจ้าหน้าที่มีความรู้
และทักษะการทาประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยนา
กระบวนการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน
ประกันคุณภาพประจา
ภาควิชาและงานต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการ
ดาเนินงานและวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติโครงการตามแผน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
7. รายงานผลโครงการ
(รูปเล่ม)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. มีการสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษาต่างประเทศ ใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา
3. มีการสร้างความร่วมมือใน
การจัดหาทุนการศึกษาให้กับ
ผู้เรียน

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ประชุม
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

1. คณะครูบคุ ลากรทุกสายงาน
มีความเข้าใจเกีย่ วกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ครู และบุคลากรทุกสายงาน
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวคิดและแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชาและงานที่เกี่ยวข้อง
3. ภาควิชา และงาน เข้าใจ
แนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจาปี
การศึกษา 2561 และได้เขียน
SAR ของภาควิชาและของงาน
เป็นแนวทางเดียวกัน โดย

20,000

วิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 โครงการเตรียม
ความพร้อมรองรับ
การประเมินรอบ
ภายนอกรอบ 4

1. เพื่อตรวจติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
2. เพื่อพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกให้มี
คุณภาพและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานตาม
สากล
3. เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบ 4

16 โครงการตรวจรับ
การประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
โดยต้นสังกัด

1. เพื่อดาเนินการตรวจติดตาม
และประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัยได้ทราบ จุดแข็ง
จุดอ่อน และนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะ และได้แนว
ทางการพัฒนาต่อไป

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อ้างอิงเอกสารหลักฐาน
พร้อมตัวชี้วัดผลผลิตได้
1. เตรียมความพร้อมรองรับ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
1. สถานศึกษามีการพัฒนา
การประเมินรอบภายนอก
2 จัดทาคาสั่งและประชุม
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่
รอบ 4
คณะกรรมการ
ระดับมาตรฐานสากล และมี
2. บุคลากรวิทยาลัยมีความรู้ 3.แจ้งกาหนดการดาเนิน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ความเข้าใจในการประกัน
โครงการ
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ทุกคน
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับ 2. มีการบริหารจัดการรวมถึง
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การใช้ทรัพยากรของ
5. ระยะเวลาระหว่างการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิผล
ดาเนินโครงการ และสถานที่ โดยทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดาเนินการ
และตรงกับความต้องการของ
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ สังคมและประเทศ
3. สถานประกอบการ ชุมชน
มีความเชื่อมั่นในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา
1. นักเรียน บุคลากรวิทยาลัยมี 1. เสนอขออนุมัติโครงการ
1. สถานศึกษามีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการ
2 จัดทาคาสั่งและประชุม
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่
ประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ทุก คณะกรรมการ
ระดับมาตรฐานสากล และมี
คน
3.แจ้งกาหนดการดาเนิน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. รับการประเมินประกัน
โครงการ
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
คุณภาพการศึกษาภายในโดย 4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับ 2. มีการบริหารจัดการรวมถึง
ต้นสังกัด
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การใช้ทรัพยากรของ
5. ระยะเวลาระหว่างการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิผล
ดาเนินโครงการ และสถานที่ โดยทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดาเนินการ
และตรงกับความต้องการของ
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ สังคมและประเทศ

งบประมาณ

หน่วยงาน

15,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

30,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

ที่

โครงการ

17 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐาน
อาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพ
จริงในการดาเนินงานของ
สถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วย
สะท้อนจุดเด่นและจุดเน้นของ
สถานศึกษาที่แสดงถึง
อัตลักษณ์
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การพัฒนาคุณภาพและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้สถานศึกษาผ่านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ต้นสังกัดและรองรับการ
ประเมิน
สมศ.
18 โครงการจัดทา
1. เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิ
แผนปฏิบัตริ าชการ ราชการ ประจาปีงบประมาณ
ประจาปี
พ.ศ. 2563
งบประมาณ พ.ศ. 2. เพื่อให้บุคลากร มีความรู้
2563
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
กาหนดแผนปฏิบัติการฯ ที่

ตัวชี้วัด

1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพ
จริงในการดาเนินงานของ
สถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
2. บุคลากรทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

1. มีแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
2. บุคลากร จัดทาโครงการ
และดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. สถานประกอบการ ชุมชน
มีความเชื่อมั่นในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
1. สถานศึกษามีการพัฒนา
2 จัดทาคาสั่งและประชุม
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่
คณะกรรมการ
ระดับมาตรฐานสากล และมี
3.แจ้งกาหนดการดาเนิน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการ
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับ 2. มีการบริหารจัดการรวมถึง
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การใช้ทรัพยากรของ
5. ระยะเวลาระหว่างการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิผล
ดาเนินโครงการ และสถานที่ โดยทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดาเนินการ
และตรงกับความต้องการของ
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ สังคมและประเทศ
3. สถานประกอบการ ชุมชน
มีความเชื่อมั่นในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2 จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
3.แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับ

1. มีแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. บุคลากร มีความรู้ ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในกาหนด
แผนปฏิบัติการฯ ที่มุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ

หน่วยงาน

20,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

15,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
(Strategic Performance
Based Budgeting “SPBB”)
3. เพื่อร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการณ์ดาเนินการของ
สถานศึกษา (SWOT
Analysis) เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
19 โครงการการจัด
1. เพื่อประชุมชี้แจงและสร้าง
วางและติดตามผล ความเข้าใจถึงบทบาท และ
การดาเนินงาน
การดาเนินงานการจัดวาง
ระบบควบคุม
ระบบและการประเมินผลการ
ภายใน ประจาปี ควบคุมภายในของสถานศึกษา
งบประมาณ2562 2. เพื่อการดาเนินงานการจัด
วางระบบและการประเมินผล
การควบคุมภายในของ
สถานศึกษา
3. เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา
20 โครงการจัด
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้
กิจกรรมองค์การ ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
มาตรฐานดีเด่น
เป้าหมาย แผนงานทั้งด้าน
และสมาชิกดีเด่น ปริมาณและคุณภาพ
ภายใต้การนิเทศ
2. เพื่อรับการเข้าประเมิน
องค์การนักวิชาชีพ องค์การมาตรฐานดีเด่น

ตัวชี้วัด
การดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ (SPBB) คิดเป็น
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ร้อยละ 85 ขึ้นไป จากจานวน 5. ระยะเวลาระหว่างการ
โครงการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Strategic Performance
Based Budgeting “SPBB”)
3. ดาเนินการวิเคราะห์
สภาพการณ์ดาเนินการของ
สถานศึกษา (SWOT
Analysis) เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. มีการจัดทารายงานการจัด
วางระบบและการประเมินผล
การควบคุมภายในของ
สถานศึกษา
2. สร้างความเข้าใจถึงบทบาท
และการดาเนินงานการจัดวาง
ระบบและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2 จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
3.แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ

1. บุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80
2. จัดประชุมชี้แจงและสร้าง
ความเข้าใจถึงบทบาท และ
การดาเนินงานการจัดวาง
ระบบและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา
3. มีจัดทารายงานการจัดวาง
ระบบและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา

5,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

1. นักเรียนนักศึกษาองค์การ
นักวิชาชีพฯ
2. ได้รับผลการประเมิน
มาตรฐานตามเกณฑ์

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2 จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
3.แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับ

1. นักเรียน นักศึกษาการ

26,400

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
เป้าหมาย แผนงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
2. นักเรียนนักศึกษา รับการ
เข้าประเมินองค์การมาตรฐาน

ที่

โครงการ
วัตถุประสงค์
ในอนาคตแห่ง
องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
ประเทศไทย ระดับ แห่งประเทศไทย
อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม

ตัวชี้วัด

21 โครงการจัด
กิจกรรมรับการ
ประเมิน
สถานศึกษา
คุณธรรม
อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้
ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
เป้าหมาย แผนงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อรับ
การเข้าประเมินสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม

1. นักเรียนนักศึกษาองค์การ
นักวิชาชีพฯและชมรมวิชาชีพ
2. ได้รับผลการประเมิน
มาตรฐานตามเกณฑ์

22 โครงการสร้างเสริม
คุณภาพ
สถานศึกษาขนาด
เล็กให้ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษา

1. ช่วยสถานศึกษาขนาดเล็ก
ให้มีคุณภาพจัดการเรียนการ
สอน และประเมิน สมศ. ผ่าน
2. ช่วยสถานศึกษาในด้านการ
เพิ่มปริมาณผู้เรียน
3. ให้สถานศึกษาพัฒนาอาชีพ
ชุมชนให้ตรงกับความต้องการ
ท้องถิ่น
4. ปรับปรุงห้องเรียน สถานที่
ภาพลักษณ์ แสวงหาความ
ร่วมมือในการจัดการเรียน

1. สถานศึกษาขนาดเล็กมี

คุณภาพจัดการเรียนการสอน
และประเมิน สมศ. ผ่าน
2. สถานศึกษามีการเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียน
3. สถานศึกษามีการพัฒนา
อาชีพชุมชนให้ตรงกับความ
ต้องการท้องถิ่น
4. สถานศึกษาปรับปรุง
ห้องเรียน สถานที่ ภาพลักษณ์
แสวงหาความร่วมมือในการ

การดาเนินการ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2 จัดทาคาสั่งและประชุม
คณะกรรมการ
3.แจ้งกาหนดการดาเนิน
โครงการ
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. ระยะเวลาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ และสถานที่
ดาเนินการ
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. ประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. สรุปผลและรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดีเด่น องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. นักเรียน นักศึกษาการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
เป้าหมาย แผนงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
2. นักเรียนนักศึกษา รับการ
เข้าประเมิน

13,480

วิทยาลัย
การอาชีพ
พยัคฆภูมิพสิ ัย

1. สถานศึกษาขนาดเล็กมี
คุณภาพจัดการเรียนการสอน
และประเมิน สมศ. ผ่าน
2. สถานศึกษามีการเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียน
3. สถานศึกษามีการพัฒนา
อาชีพชุมชนให้ตรงกับความ
ต้องการท้องถิ่น
4. สถานศึกษาปรับปรุง
ห้องเรียน สถานที่ ภาพลักษณ์
แสวงหาความร่วมมือในการ

600,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

23 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

24

โครงการงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

25

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาและ
จัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา
โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม

26

วัตถุประสงค์
วิชาชีพให้มีความน่าเชื่อถือ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯ ให้มคี วามเข้มแข็ง
ทุกด้าน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยฯให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากล สมศ.
1. เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาการ
ดาเนินงานการประกัน
2. เพื่อพัฒนาการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษามี
มาตรฐานการศึกษา
-

ตัวชี้วัด
จัดการเรียนวิชาชีพให้มีความ
น่าเชื่อถือ
1. จานวนนักเรียน ครู
ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง
และผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน 40 คน
2. การบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล และมี
คุณภาพร้อยละ 90

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จัดการเรียนวิชาชีพให้มีความ
น่าเชื่อถือ
1. ประชุมวางแผน
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ ที่มีคุณภาพตามหลัก
3. ดาเนินงานตามโครงการ
ธรรมาภิบาล มีความเข้มแข็ง
4. ประเมินผล
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
5. สรุปผลและรายงานผล
มากกว่าร้อยละ 80

บุคลากรเห็นความสาคัญ มี
ความรู้ความเข้าใจระบบการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ

1. ดาเนินการศึกษาดูงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดนิเทศงานแผนกวิชา
3. สรุปผล และรายงาน
1. ประชุมวางแผนดาเนินการ
2. ดาเนินการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ
3. สรุปผล และรายงาน

-

1. บุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมทุกคน
2. บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในการ
กาหนดมาตรฐาน
-

การดาเนินการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

30,000

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
มหาสารคาม

1.บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานประกันคุณภาพ
2. ได้พัฒนาการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
1. บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษา
2. สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษา และแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา

20,000

วิทยาลัย
เกษตรฯ
มหาสารคาม

30,000

วิทยาลัย
เกษตรฯ
มหาสารคาม

-

110,000

มมส.
(ศูนย์พัฒนา
และประกัน

ที่

27

28

29

30

โครงการ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็น
เลิศ (Education
Criteria for
Performance
Excellence :
EdPEx) ประจาปี
การศึกษา 2561
โครงการ
ประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและ
ภาคีเครือข่าย
โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร
โครงการบริหาร
ความเสีย่ ง
โครงการจัดทา
รายงานการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน
คุณภาพ
การศึกษา)

-

-

-

-

200,000

มมส.
(คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์)

156,000

ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม

9,800

ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา
แห่งชาติ

เพื่อจัดทาแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร

เพื่อให้การดาเนินงานการ
บริหารจัดการความเสี่ยง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

เพื่อจัดทารายงานการประเมิน ระดับความพึงพอใจของ
ตนเองระดับวิทยาเขต ปี
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

บุคลากรได้รับความรู้เรื่องการ
บริหารความเสี่ยง และนา
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานที่
รับผิดชอบ
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากต้นสังกัด

12,000

ที่
31

32

33

โครงการ
ประเมินตนเอง
ระดับวิทยาเขต
โครงการประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงการประชุม
ทบทวนระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โครงการจัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

วัตถุประสงค์
การศึกษา 2561
เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ระดับคณะและวิทยาเขต

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

เพื่อทบทวนระบบและกลไก
ระดับความพึงพอใจของ
การดาเนินงานประกันคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ
การศึกษา

จัดทาโครงการ 1 ครั้ง

1. เพื่อให้บรรลุตามภารกิจงาน
ด้านนโยบายและแผนตาม
อานาจหน้าที่ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
2. เพื่อกาหนดกรอบทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดและของ ศธจ.
มหาสารคาม กับกฎหมาย
นโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3. เพื่อให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดมหาสารคามมีกรอบทิศ
ทางการพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
3. ดาเนินการตามกิจกรรม
หลักที่ 1 – 9
- ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนว
ทางการจัดการศึกษาในจังหวัด
มหาสารคามทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด
- แผนปฏิบัติการประจาปีของ
จังหวัด
- แผนปฏิบัตริ าชการของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับจัดตั้งคาขอ

1. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามมีข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัด
การศึกษาในจังหวัด
มหาสารคามทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 1 เล่ม
2. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามมี
แผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดและแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีของจังหวัด จานวน 2
เล่ม
3. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามมี
แผนปฏิบัตริ าชการของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีการศึกษา 2561 ระดับ
วิทยาเขตไม่ต่ากว่า 3.80
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากต้นสังกัด
ปีการศึกษา 2561 ระดับ
วิทยาเขตไม่ต่ากว่า 3.80

งบประมาณ

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากต้นสังกัด
ปีการศึกษา 2561 ระดับ
วิทยาเขตไม่ต่ากว่า 4.00
1. กลุ่มนโยบายและแผน
ดาเนินการตามนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการดาเนินการตามนโยบาย
ของกลุ่มนโยบายและแผน

4,600

7,000

60,000

หน่วยงาน
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ม.การกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ศธจ.
มหาสารคาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานในการจัดการศึกษา
ภายในจังหวัดมหาสารคาม

ตัวชี้วัด
รวมทั้งมีการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด (ฉบับจัดทาคาขอ
งบประมาณ และฉบับปรับปรุง
ตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ) จานวน 2 เล่ม
4. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามดาเนินการ
บริหารงบประมาณของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามให้มีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 100)
5. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามมีข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารที่
ครอบคลุมภารกิจ ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การ
ติดตาม ประเมินและรายงาน
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้
(ร้อยละ 100)
6. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ของ

การดาเนินการ
งบประมาณ)
- แผนปฏิบัติราชการของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม ฉบับปรับปรุงที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ)
- รายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามประจาปี
งบประมาณ
- การบริหารงบประมาณของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสานักงานศึกษาการ
จังหวัดมหาสารคาม
4. กากับ ติดตาม ประเมินผล
5. รายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

34

โครงการ
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ตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ ปมระ
สานความร่วมมือให้เกิดการบูร
ณาการร่วมกัน มีระบบการ
กากับ ติดตาม ประเมินผล
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนา และแก้ไขปัญหาเฉพาะ
พื้นที่ พร้อมทั้งให้บริการด้าน
การศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง และ
เท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน ครู บุคากรทาง
การศึกษาและประชาชน เกิด
ผลลัพธ์ทสี่ ังคมพึงพอใจ
ประเทศได้คนมีคุณภาพ สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขละ
นาไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์
ระยะยาวของประเทศ มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน (ร้อยละ 80)
โครงการขับเคลื่อน 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการ
1. ระดับความสาเร็จของการ
และจัดตั้งศูนย์
ต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด ดาเนินงานโครงการขับเคลื่อน
ปฏิบัติการต่อต้าน ให้เกิดการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ
การทุจริตประจา ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการ
สานักงาน
ศึกษาการด้านการป้องกันการ ต่อต้านทุจริตและส่งเสริม

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1.จัดประสานแผนงาน
โครงการเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
วางแผนการดาเนินงานของ

1. มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตในระดับจังหวัด
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงการ
ดาเนินงานการต่อต้านการ
ทุจริตในระดับพื้นที่อย่างเป็น

102,000

ศธจ.
มหาสารคาม

ที่

โครงการ
ศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562

วัตถุประสงค์
ทุจริตและการมีส่วนร่วมการ
ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร ไปสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันด้วยความร่วมมือเชิง
บูรณาการ
2. เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่
และสถานศึกษาเป็นเครือข่าย
การต่อต้านการทุจริตในระดับ
พื้นที่ในส่วนภูมิภาคอย่างเป็น
รูปธรรม
3. เพื่อจัดทาคู่มือวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. เพื่อขยายผลการดาเนินงาน
การต่อต้านการทุจริตให้
กว้างขวางและลงสู่ระดับพื้นที่
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด
คุณธรรมในระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
3. จานวนบุคลากรหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องมีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 90)

การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศูนย์ฯ
รูปธรรม
2. จัดทาและพัฒนาข้อมูล
2. บุคลากรในสานักงาน
สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการ ศึกษาธิการจังหวัด
ต่อต้านการทุจริต ของศูนย์
มหาสารคาม มีความรูค้ วาม
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อน
3. ดาเนินการจัดประชุมเชิง
การป้องกันการทุจริตเพื่อ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณธรรมและความ
ป้องกันการทุจริตและส่งเสริม โปร่งใสในการดาเนินงานของ
คุณธรรม เพื่อยกระดับ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน พื้นที่
การดาเนินงานของ
3. ได้คู่มือวินัยข้าราชการครู
กระทรวงศึกษาธิการในส่วน
และบุคลากรทางการศึกษา
ภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
พ.ศ. 2562 (เป้าหมาย
ราชการที่ดี
บุคลากรใน ศธจ.มหาสารคาม 4. มีฐานข้อมูลในการเผยแพร่
รวม 59 คน)
ความรู้ของหน่วยงาน
4. เผยแพร่คมู่ ือไปยังหน่วยงาน ก่อให้เกิดการเผยแพร่กิจกรรม
ทางการศึกษา เพื่อ
ได้อย่างกว้างขางส่งผลให้เกิด
ประกอบการดาเนินการ
ภาพลักษณ์ทดี่ ีแก่องค์กรและ
กิจกรรมในพื้นที่และระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน
5. ติดตามความก้าวหน้า- ผล
การดาเนินงานโครงการ
6. จัดประชุมปฏิบัติการ
สรุปผลการดาเนินงานและ
จัดทาเอกสารรายงาน ระดับ
ศูนย์ฯ ระดับภาพรวมของ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการนิเทศ
ติดตาม การพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน
พระปริยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา

1. เพื่อติดตามการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกัน
คุณภาพภายใน
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการนิเทศก์ติดตามผลการ
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

การดาเนินการ
โครงการ
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
แผนกสามัญศึกษา จานวน 10 2. ประชุมคณะกรรมการและ
แห่ง ในเขตจังหวัด
จัดทาตารางการออกนิเทศ
มหาสารคาม มีประกาศ
3. ออกหนังสือแจ้งโรงเรียน
มาตรฐานสถานศึกษาอย่าง
พระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ชัดเจน
ศึกษา ทั้ง 10 แห่ง เพื่อ
2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการ
แผนกสามัญศึกษา จานวน 10 นิเทศ ติดตาม
แห่ง ในเขตจังหวัด
4. ออกนิเทศตามตาราง
มหาสารคาม มีการจัดเก็บ
5. รวบรวมรายงานผลเสนอ
ข้อมูลเอกสารหลักฐานการ
สานักงานพระพุทธศาสนา
ดาเนินงานตามมาตรฐานการ แห่งชาติ
ประกันคุณภาพภายใน

รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

หน่วยงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน

20,000

สนง.พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด
มหาสารคาม

จานวน 35 โครงการ จาก 15 หน่วยงาน

3,016,480 บาท

ส่วนที่ 5
กำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) เป็นเครื่องมือและกรอบทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาที่
ดาเนิ น งานตามภารกิ จ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนปฏิ รูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม
(ฉบั บ ปรับปรุงตามที่ได้รับ การจั ดสรรงบประมาณ) สู่การปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการนากรอบวิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ตัว ชี้วัด ค่ าเป้ าหมาย และกลยุ ท ธ์ของแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาการศึ กษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัด
มหาสารคาม ไปขับ เคลื่ อนงานตามอานาจหน้าที่และภารกิจของหน่ วยงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยผ่านกระบวนการของการจัดทาโครงการที่ส่งเสริม สนับสนับการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จั ง หวั ด
มหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) บรรลุตามวัตถุประสงค์ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามจึงได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดร่วมกันกาหนดกรอบทิศทางการพัฒ นาการศึกษาใน
จังหวัด ผ่านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดมหาสารคาม และ
ร่วมกันทบทวนแผนดังกล่าวเพื่อให้ ทั น ต่อยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ทาให้หน่วยงานทางการศึกษารับรู้ รับทราบ กรอบทิศทางอันประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านการศึกษาของจังหวัด ที่จะต้องร่วมกั น
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานทางการศึกษา นากรอบทิศทางที่ได้กาหนด
ร่วมกันไปขยายผลในหน่วยงาน โดยนาไปปรับใช่ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และดาเนินการตามแผน
ที่วางไว้
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ทางการศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กาหนดแนวทางการติดตาม รายงาน และ
ประเมินผลแผน รวมถึงประสาน ชี้แจงแนวทางไปยังหน่วยงานทางการศึกษา
5. ส านั ก งานศึก ษาธิก ารจังหวัด มหาสารคาม ดาเนิ น การติ ด ตามแผน โดยให้ ห น่ ว ยงาน
ทางการศึกษาเป็นผู้รายงานการดาเนินงานตามแผนรายไตรมาส หรือตามที่กาหนดแล้วแต่กรณี
6. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รวบรวมผลการติดตาม ดาเนินการประเมินผล
และจัดทารายงานผลการติดตาม เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม คณะอนุกรรมการ กศจ. ที่เกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.มหาสารคาม) เพื่อโปรดทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ภำคผนวก

ค่าสังจังหวัดมหาสารคาม
ที 11187/2561
เรือง แต่งตั้งคณะท่างานจัดท่าแผนด้านการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
………………………….
ด้ วยกรอบภารกิ จงานของส่ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด ด้ านนโยบายและแผน ก่ าหนดให้
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดท่าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด และแผนปฏิบัติการจังหวัด ประจ่าปีงบประมาณ
เพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด อาศัยอ่านาจตามความ
ในมาตรา 9 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
พ.ศ. 2546 และอ่ านาจตามข้ อ 11 (2) ของค่ าสั งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที 19/2560
เรื อง การปฏิ รู ปการศึ กษาในภู มิ ภาคของกระทรวงศึ กษาธิ การ ลงวั นที 3 เมษายน พ.ศ. 2560 จึ งแต่ งตั้ ง
คณะท่างานจัดท่าแผนด้านการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ทีปรึกษา
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามทีรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
ทีปรึกษา
3. นายสังคม อัตถากร
ประธานคณะท่างาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. และประธานอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
4. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
รองประธานคณะท่างาน
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะท่างาน
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะท่างาน
7. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะท่างาน
8. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คณะท่างาน
9. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะท่างาน
10. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
คณะท่างาน
11. ผู้อ่านวยการส่านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
คณะท่างาน
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
12. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ่าวิทยาเขตมหาสารคาม
คณะท่างาน
13. ผู้อ่านวยการส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
คณะท่างาน
14. ท้องถินจังหวัดมหาสารคาม
คณะท่างาน
15. ผู้อ่านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ่าจังหวัดมหาสารคาม
คณะท่างาน
16. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
คณะท่างาน
17. ผู้อ่านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
คณะท่างาน
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18. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
คณะท่างาน
19. นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
คณะท่างาน
20. นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล
คณะท่างาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. และอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
21. รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค
คณะท่างาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. และอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
22. นายสมไชย พจน์วิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.
คณะท่างาน
23. นายอภิชาติ บุตรศรี
กรรมการใน กศจ.
คณะท่างาน
24. นายมีศิลป์ ชินภักดี
อนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
คณะท่างาน
25. นายดาวเรือง พรสีมา
อนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
คณะท่างาน
26. นายสุเมร ปัตตานี
อนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
คณะท่างาน
27. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าทีร้อยโทณัฏฐชัย จันทชุม
คณะท่างาน
อนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
28. นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม
คณะท่างาน
29. ผู้อ่านวยการกลุ่มนโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ
คณะท่างาน
ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
30. ผู้อ่านวยการกลุ่มนโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ
คณะท่างาน
ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
31. ผู้อ่านวยการกลุ่มนโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ
คณะท่างาน
ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
32. ผู้อ่านวยการกลุ่มนโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ
คณะท่างาน
ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
33. ผู้อ่านวยการกองนโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ
คณะท่างาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34. ผู้อ่านวยการกองแผนงาน หรือเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ
คณะท่างาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
35. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิน หรือเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ
คณะท่างาน
ส่านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดมหาสารคาม
36. ผู้อ่านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา หรือเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ
คณะท่างาน
ส่านักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
37. ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ หรือเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ
คณะท่างาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ่าจังหวัดมหาสารคาม
38. ผู้อ่านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
คณะท่างาน
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
/39. ผู้อ่านวยการกลุ่ม...
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39. ผู้อ่านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
คณะท่างาน
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
40. รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
คณะท่างานและเลขานุการร่วม
41. นางจุรีพันธ์ ฮามค่าไพ
คณะท่างานและเลขานุการร่วม
ผู้อ่านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
42. นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์
คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
43. นางลลิลญา น่าภา
คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
44. นางสาวศุลีพร ค่าควร
คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
45. นางสาวไอยรา สังฆะ
คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
46. นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี
คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
47. นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
หน้าที่
1. จัดท่าร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
2. จัดท่าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม หรือแผนพัฒนา
การศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
3. จัดท่าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ จังหวัดมหาสารคาม และข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
4. จัดท่าร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม รองรับแผนพัฒนา
ด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
5. จัดท่าแผนด้านการศึกษาอืน แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายหรือทีได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สัง ณ วันที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายเสน่ห์ นนทะโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

