คำนำ
ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยได้ จั ดตั้งส านั กงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น ตามคาสั่ งหั ว หน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3
เมษายน 2560 เพื่อดาเนินภารกิจด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาค ซึ่งภารกิจสาคัญประการหนึ่งของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดคือการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัด เพื่อกาหนด
ทิศทางการพัฒ นาการศึ กษาในภาพรวมของจังหวัด ให้ ส อดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและยุทธศาสตร์ในระดับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริบทในเขตพื้นที่จังหวัด ทั้งนี้ การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคจะสาเร็จลุล่วงได้นั้น
จาต้องอาศัยความร่วมมือและเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัด
ทั้งนี้ ส านั กงานศึ กษาธิ ก ารจั งหวั ด มหาสารคาม จึงได้จัดทาแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
การศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดมหาสารคามขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2560 และทบทวนในปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็น
กรอบทิศทางการดาเนินงานด้านการศึกษาจังหวัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯ
ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สานักงานศึกษาธิการจังหวั ดมหาสารคามจึงเห็นความ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งติ ด ตามและรายงานผลการด าเนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “รายงานผลการดาเนินงานด้านการศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัด
มหาสารคามและส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในปีถัดไป
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
กันยายน 2562

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญแผนภำพ
บทสรุปผู้บริหำร
ส่วนที่ 1 บริบททั่วไปด้ำนกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม
1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม
2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
3. การบริหารงานด้านการศึกษาในระดับจังหวัดมหาสารคาม
4. การพัฒนาคนและผลการจัดการศึกษาในจังหวัด
ส่วนที่ 2 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
4. เป้าประสงค์
5. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะ
ภำคผนวก
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สำรบัญตำรำง
หน้ำ
ส่วนที่ 1
ตาราง 1.1 การแบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดมหาสารคาม
1
ตาราง 1.2 จานวนครัวเรือนและจานวนประชากรจังหวัดมหาสารคาม
1
ตาราง 1.3 จานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/ผู้สอน จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561
2
ตาราง 1.4 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม (สังกัด สช.)
3
ตาราง 1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม
4
ตาราง 1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม
5
ตาราง 1.7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
6
ตาราง 1.8 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม
7
ตาราง 1.9 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม
8
ตาราง 1.10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม
8
ตาราง 1.11 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษา
9
จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.12 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
9
มหาสารคาม (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตาราง 1.13 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
10
วิทยาเขตมหาสารคาม
ตาราง 1.14 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
11
ตาราง 1.15 จานวนนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
12
ในจังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.16 สรุปตัวชี้วัดการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในจังหวัดมหาสารคาม
17
พ.ศ. 2560-2561
ตาราง 1.17 จานวนผู้เรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18
ตาราง 1.18 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2561
19
ตาราง 1.19 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดมหาสารคาม
19
พ.ศ. 2559
ตาราง 1.20 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดมหาสารคาม
14
พ.ศ. 2558-2559
ตาราง 1.21 อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2558
19
ตาราง 1.22 ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เปรียบเทียบ
20
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 21
ตาราง 1.24 ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.2 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 22
ตาราง 1.25 ผลการทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้น ม. 3 พ.ศ. 2558-2561 23
ตาราง 1.26 ผลการทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้น ม. 6 พ.ศ. 2558-2561 23

สำรบัญตำรำง (ต่อ)
หน้ำ
ส่วนที่ 1
ตาราง 1.27 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับประถมศึกษา
25
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.28 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.29 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
25
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.30 จานวนสัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
26
ปีการศึกษา 2561
ตาราง 1.31 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559-2560
27
จาแนกตามสาเหตุ
ตาราง 1.32 สัดส่วนผู้เรียนสามัญศึกษา : อาชีวศึกษา พ.ศ. 2558 – 2560 กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น 28
สารคาม และกาฬสินธุ์

สำรบัญแผนภำพ

หน้ำ
ส่วนที่ 1
แผนภาพ 1.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.มหาสารคาม)

14

บทสรุปผู้บริหำร
การจัดการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม เป็นการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ตั้งแต่
การดูแลในระดับเด็กเล็ก การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาของบุคคลพิการและบุคคลที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ รวมถึงการศึกษาของสงฆ์ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีสถานศึกษาจานวนทั้งสิ้น 1,044 แห่ง มีนักเรียน/
นักศึกษาจานวนทั้งสิ้น 237,344 คน และมีครูผู้สอนจานวนทั้งสิ้น 11,758 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามได้ปฏิบัติภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานอย่างเต็มศักยภาพ และขับเคลื่อนงานโดยยึดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็น
หลั ก ผสมผสานกั บ การด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรว ง/กรมต้ น สั ง กั ด อี ก ทั้ ง
ยังดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้
1) สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดได้ดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านกระบวนการเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น โดยกระบวนการติดตามเด็กให้เข้า
สู่ระบบการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนให้ ได้คุณภาพ เพื่ อ
ลดความเหลื่ อมล้าทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เมืองและชนบทหรือระหว่างโรงเรียนที่มีขนาด
แตกต่างกัน การสนับสนุนเด็กดี เด็กเก่งให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านการให้ทุนการศึกษาและจากความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพให้กับคนทุกกลุ่ม
2) เสริ ม สร้ ำ งสุ ข ภำวะที่ ดี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภำยใต้ ห ลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดได้เร่งปรับเปลี่ยนหลักคิดและพฤติกรรมเด็กให้ดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่
ควร ผ่านกิจกรรม/โครงการลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ความมีวินัย การอยู่ร่วมกัน
และจิตอาสา โดยธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการ
จัดกิจกรรมการบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรมให้ แก่ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนผ่านการกีฬา ซึ่งพบว่าหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดได้ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมสุขภาพ และการบ่มเพาะหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
3) พัฒนำผู้เรียนให้ได้ รับกำรศึกษำอย่ำ งมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มุ่งสู่สำกล
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ได้ดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
โดยเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อาทิ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติของ
ผู้เรียน ผ่านการจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net, NT, V-NET หรืออื่น ๆ การยกระดับทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ผ่านการฝึกอบรม การจัดทาค่ายเยาวชน การพัฒนาสมรรถนะและทักษะให้เป็นที่ต้องการของ
อุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน โดยการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศด้านการศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจัย/นวัตกรรมของสถาบันการอุดมศึก ษา
สถานศึกษาและหน่วยงาน
4) ผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาครู แ ละอาจารย์ ผ่ า นกระบวนก ารฝึ ก อบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูและอาจารย์มีความรู้ มีทักษะตามรายวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์และ
จั ดทาหลั กสู ตรได้ การใช้ผ ลลั พธ์เป็ น ฐานในการจั ด การเรียนการสอน และเกิดทั กษะการเรีย นการสอน
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับในระดับอุดมศึกษาส่วนหนึ่งมุ่งเน้นให้อาจารย์สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนได้ ผลักดันให้อาจารย์จัดทาเอกสารการสอนและตาราเรียน ส่วนในระดับอาชีวศึกษามุ่งเน้นการพัฒนา
อาจารย์ให้มีทักษะและเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ นอกจากนี้ หน่วยงานทางการศึกษายังได้ พัฒ นา
บุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างความผูกพันในองค์กร และการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
5) พัฒนำระบบบริ หำรจั ด กำรศึกษำให้มีประสิ ทธิ ภ ำพ หน่ว ยงานทางการศึกษาในจังหวัดได้มี
กระบวนการบริ ห ารจั ดการภายในเพื่อสร้ างองค์กรสุ จริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยดาเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาโดยเริ่มจากการทาแผนการศึกษาของหน่วยงาน มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อาทิ การขับเคลื่อนงานโรงเรียนสุจริตและเขตสุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การอบรมครูและบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมเรื่อง
พัสดุและการเงิน การจัดทาแผนทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการ
สอน การซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและการปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงาน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องเร่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ การ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเท่าเทียม การติดตามเด็กตกหล่นให้เข้าสู่ระบบการศึกษาให้ครบร้อยละ
100 การมุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบและจิตสานึกความเป็นพลเมืองของผู้เรียน การคิดวิเคราะห์และการ
ประยุ ก ต์ใช้องค์ความรู้ของผู้เรีย น การเร่ งพัฒ นาฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การพัฒ นา
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทาให้ผู้เรียน การพัฒนาครู/อาจารย์ให้เป็นผู้
กากับการสอนมากกว่าการเป็นผู้สอน และส่งเสริมบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
ทั้ ง นี้ การจั ด การศึ ก ษาในจั งหวัดมหาสารคาม ต้ อ งเชื่ อ มโยงและเป็น ส่ ว นหนึ่ งในการขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ออกสู่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 1

บริบททั่วไปด้ำนกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม

จังหวัดมหาสารคาม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ “เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำร
คุณภำพ ศูนย์กลำงบริกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรม ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ” โดยมีประเด็นการ
พั ฒ นาประเด็ น ที่ 3 คื อ “ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ สู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางบริ ก าร
ทางการศึกษาและวัฒ นธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” ภายใต้ประเด็นการพัฒ นาจังหวัดที่ ส ะท้อน
เป้ าหมายทางยุ ทธศาสตร์ ในการพัฒ นาเชิ งพื้ นที่ จะเห็ นว่าจังหวัดมหาสารคามได้ ให้ ความส าคั ญกั บ การ
“พัฒนาการศึกษา” เพื่อยกระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา อีกทั้ง มหาสารคามยังเป็นเมือง
ที่มีประวัติด้านการจัดการศึกษามายาวนาน ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ประกอบได้ด้วยสถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทการศึกษาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน สาหรับในส่วนที่ 1 ได้นาเสนอในประเด็นบริบททั่วไปของ
จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษาในจังหวัด การบริหารงานด้านการศึกษาในระดับ
จังหวัด รวมถึงผลจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมา รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐำนจังหวัดมหำสำรคำม
1.1 เขตปกครอง
จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 5,291.683 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,307,301.875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทางทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคามแบ่งเขตการปกครอง ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ตำรำง 1.1 กำรแบ่งเขตกำรปกครองภำยในจังหวัดมหำสำรคำม
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้ำน
อบจ.
เทศบำล อบต.
จังหวัดมหาสารคาม
13
133
1,944
11
18
124
ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2560
1.2 ประชำกร
จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม มี ป ร ะ ช า ก ร ทั้ ง สิ้ น 963,349 ค น เ พ ศ ช า ย จ า น ว น 472,876 ค น
เพศหญิง จานวน 490,473 คน และมีจานวนครัวเรือน 289,552 ครัวเรือน
ตำรำง 1.2 จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชำกรจังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. 2561
จังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม

จำนวนครัวเรือน
295,355

ที่มา : ระบบสถิตทิ างการทะเบียน กรมการปกครอง

ชำย
472,540

จำนวนประชำกร
หญิง
490,507

รวม
963,047

2. ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม
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
ตำรำง 1.3 จำนวนสถำนศึกษำ นักเรียน/นักศึกษำ ครู/ผู้สอน จำแนกตำมสังกัด ปีกำรศึกษำ 2561
สังกัด

สถำนศึกษำ

นักเรียน/
นักศึกษำ

ห้องเรียน

ครู/ผู้สอน

รวมทั้งสิ้น
1. กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.)
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(2) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
(3) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.)
(4) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม (กศน) ระดับอาเภอ
2. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.)
2.1) โรงเรียนสาธิต (แยก สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฝ่ายประถมและมัธยม)
2.2) สถาบันอุดมศึกษา
3. กระทรวงมหำดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) : วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม
5. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (กก.) :
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม
6. สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ.) : โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม

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

23,526

804

1,886

1
1

520
1,010

4
42

64
42

10

813

54

99

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
จั ง หวั ด มหาสารคาม มี ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท ซึ่ ง ได้ แ ก่
1) การศึ ก ษาปฐมวั ย 2) การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา 3) การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา 4) การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา
5) การศึกษาอุดมศึกษา 6) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ 7) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ซึ่งมีห น่ ว ยงานที่จัดการศึกษาหลายสังกัด คือ สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

กระทรวงศึกษำธิกำร
1. สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.ศธ.)
1.1) “สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม” เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนด การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่
มอบหมาย และให้ มีอานาจหน้ าที่ ในเขตจั งหวัด โดยมี “ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม” เป็นผู้ บริห าร
ซึง่ ผู้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามคนปัจจุบัน คือ นำยรัชพร วรรณคำ
ปัจจุบัน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงาน จานวน 57 คน
1.2) “สถำนศึกษำเอกชน” อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดมหาสารคามที่สังกัด สช. มี จานวน 33 แห่ง นักเรียน จานวน 12,905 คน และครู จานวน
745 คน มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษามีการรวมตัวกัน
จัดตั้งสมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นำงนิตยำ
ศรีปัดถำ เป็นนายกสมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม
ตำรำง 1.4 สถำนศึกษำเอกชนในจังหวัดมหำสำรคำม (สังกัด สช.)
สถำนศึกษำเอกชนในจังหวัดมหำสำรคำม (สังกัด สช.)
ระดับชั้น
จำนวน ร.ร.
จำนวน
จำนวนครู
ที่เปิดสอน
นักเรียน
(จำก 33 แห่ง)
1. เตรียมอนุบาล
22
450
312
2. อนุบาล
30
4,106
3. ประถมศึกษา
20
6,722
322
4. มัธยมศึกษาตอนต้น
7
1,201
111
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย
3
426
รวม
12,905
745
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1.3) “ส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำนอกระบบและกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย จั ง หวั ด
มหำสำรคำม” (สำนักงำน กศน.จังหวัดมหำสำรคำม) เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการด้านการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ในจังหวั ด เป็นหน่ว ยงานที่ อยู่ภ ายใต้สั งกั ดส านั ก งานการส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งบริหารงานโดย “ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
มหาสารคาม” โดยมี นายจักรกริช บุญเดช เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้มีศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกระจายอยู่ทุกอาเภอ (13 อาเภอ) ในเขตจังหวัดมหาสารคาม จัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน จานวน 25,921 คน และครู/ผู้สอน
จานวน 343 คน ดังนี้
ตำรำง 1.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ ในจังหวัดมหำสำรคำม
ที่

กศน.
(13 อำเภอ)

จำนวนนักเรียน
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น
ตอนปลำย
126
1,205
1,899

1

กศน.อาเภอเมือง

2

กศน.อาเภอกันทรวิชัย

32

934

3

กศน.อาเภอกุดรัง

30

4

กศน.อาเภอแกดา

5

จำนวนครู/ผู้สอน
รวม
3,230

40

1,189

2,155

19

768

749

1,547

36

66

627

906

1,599

28

กศน.อาเภอโกสุมพิสยั

51

1,091

1,473

2,615

22

6

กศน.อาเภอเชียงยืน

9

675

839

1,523

35

7

กศน.อาเภอนาเชือก

15

835

1,030

1,880

25

8

กศน.อาเภอนาดูน

11

690

830

1,531

31

9

กศน.อาเภอบรบือ

44

1,087

1,374

2,505

40

10

กศน.อาเภอพยัคฆภูมิพสิ ัย

48

1,011

1,342

2,401

23

11

กศน.อาเภอยางสีสุราช

12

501

711

1,224

16

12

กศน.อาเภอวาปีปทุม

28

1,160

1,508

2,696

17

13

กศน.อาเภอชื่นชม

37

428

550

1,015

11

509

11,012

14,400

25,921

343

รวมทั้งจังหวัด
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2. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
2.1) “สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ” เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
บริ ห ารงานโดย “ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/มัธ ยมศึ ก ษา” โดยในจัง หวั ด
มหาสารคามประกอบด้วยเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเขตประถมศึกษา จานวน 3 เขต และ เขตมัธยมศึกษา
จานวน 1 เขต ได้แก่
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 บริหารงานโดย
นำงสุภำรีย์ โพนเงิน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 บริหารงานโดย
นำยจำนงค์ สุดำเดช ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 บริหารงานโดย
นำยขวัญเรือน แสบงบำล ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 บริหารงานโดย
นำยอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โดยแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดการศึกษา จานวนนักเรียนและครู และจานวน
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้
ตำรำง 1.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในจังหวัดมหำสำรคำม
ที่

กศน.
(13 อำเภอ)

1 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
2 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
4 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
รวม

จำนวนนักเรียน
ปฐมวัย

ประถม
(ป.1-ป.6)

ม.ต้น
(ม.1-3)

ม.ปลำย
(ม.4-6)

ปวช.
(1-3)

4,958

17,288

1,542

-

-

จำนวน จำนวน
ครู/ผู้สอน สถำน
รวม
ศึกษำ
23,788
1,379
197

5,158

16,902

2,470

115

-

24,645

1,517

222

3,925

12,363

1,987

-

-

18,275

1,031

145

-

-

17,497

14,133

148

31,778

1,646

35

14,041

46,553

23,496

14,248

148

98,486

5,573

599
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2.2) “ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เ ศษประจ ำจั ง หวั ด มหำสำรคำม” เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
ให้ แ ก่ ค นพิ ก าร โดยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจ าจั ง หวั ด
มหาสารคาม ได้จัดหน่วยบริการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด จานวน 10 หน่วยบริการ ปัจจุบันมีนักเรียน
จานวน 322 คน และครู/ผู้ทาหน้าที่สอน จานวน 58 คน บริหารงานโดย นำยธวัช ขุริมนต์ ผู้อานวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
ตำรำง 1.7 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดมหำสำรคำม
ที่

ประเภทควำมพิกำร

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

จำนวนนักเรียน
5
10

3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

94

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

0

7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8 บุคคลออทิสติก

0
26

9 บุคคลพิการซ้าซ้อน

139
รวม

จำนวนครู/ผู้ทำหน้ำที่
สอน

48

58

0

322

58

3. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)
สถานศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพ
และความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าชี พ บริ ห ารงานโดย “ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ” ส าหรั บ จั ง หวั ด มหาสารคาม
ประกอบด้ว ยสถานศึกษาอาชีว ศึกษาของรัฐ จานวน 6 แห่ ง และสถานศึกษาของเอกชน จานวน 2 แห่ ง
มีนักเรียน จานวน 12,695 คน และครู/ผู้สอน จานวน 443 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ดังนี้
ทั้งนี้ ในจังหวัดมหาสารคามมี “สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม” โดยมี “ประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม” เป็นผู้บริหาร ซึง่ ผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน คือ นำยดำรงค์เดช สุริยำ
(ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม)
ตำรำง 1.8 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ในจังหวัดมหำสำรคำม
ที่

อำชีวศึกษำ

1 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

รัฐ

1,773

1,896

182

3,851

จำนวน
ครู/
ผู้สอน
145

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

รัฐ

1,355

1,275

94

2,724

95

3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม
4 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

รัฐ

1,266

399

25

1,690

64

รัฐ

653

346

-

999

33

5 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพสิ ัย

รัฐ

936

342

-

1,278

41

6 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

รัฐ

1,031

600

-

1,631

40

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก

เอกชน

273

25

-

298

13

8 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการมหาสารคาม

เอกชน

179

45

-

224

12

7,466

4,928

301

12,695

443

รวม

รัฐ/เอกชน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษำ
ปวช.
(1-3)

ปวส.
(1-2)

ป.ตรี
(ต่อเนื่อง 2 ปี)

รวม
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กระทรวงมหำดไทย
สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นสถานศึกษาที่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) ในพื้ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสาธารณะด้ า นการศึ ก ษา ส าหรั บ จั ง หวั ด
มหาสารคาม มีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 36 แห่ง มีนักเรียน จานวน 10,178 คน
และครู/ครูอัตราจ้าง จานวน 774 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังตาราง 1.8
นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคามยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 337
แห่ง มีนักเรียน จานวน 13,348 คน และครู/ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1,112 คน ดังตาราง 1.9
ตำรำง 1.9 สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหำสำรคำม
ที่

สังกัด อปท.

จำนวนนักเรียน

1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
มหาสารคาม
2 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม
3 เทศบาลตาบล
4 องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
รวม

จำนวน
จำนวน
ครู/ครู สถำนศึกษำ
อัตรำจ้ำง
20

ปฐมวัย

ประถม
(ป.1-ป.6)

ม.ต้น
(ม.1-3)

ม.ปลำย
(ม.4-6)

ปวช.
(1-3)

รวม

-

-

3,033

1,808

570

5,411

737

1,369

699

105

-

2,910

504

635

24

-

-

1,163

5

522

172

-

-

-

694

4

1,763

2,176

3,756

1,913

570

10,178

774

744

7

36
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ตำรำง 1.10 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหำสำรคำม

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

รวม

644

642

1,286

57

33

90

ครู

1,112

รวม
6,127

ผู้ดูแลเด็ก

หญิง
2,968

รวม
จานว
นครู
ทั้งสิ้น

510

ชำย
3,159

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561

13,348

รวม
5,845

อำยุ 5 ปี

หญิง

อำยุ 4 ปี

2,871

อำยุ 3 ปี

รวม
เด็ก
ทั้งสิ้น

ชำย

อำยุ 2 ปี

บุคลากร

602

เด็กเล็ก

2,974

รวม
337

ศูนย์
พัฒนำ
เด็ก
เล็ก
(แห่ง)

337

อบต. (แห่ง)
306

เทศบำล. (แห่ง)
31

0

อบจ. (แห่ง)

จำนวน ศพด. แยกตำม
ประเภท อปท.

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบั น การศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
มีภารกิจในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึ ก ษา
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จานวน 2 แห่ง คือ
1) มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม บริหารงานโดย รองศำสตรำจำรย์ประยุกต์ ศรีวิไล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม บริหารงานโดย รองศำสตรำจำรย์นิรุต ถึงนำค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตำรำง 1.11 จำนวนนักศึกษำ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ของสถำบันอุดมศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม
สถำบันอุดมศึกษำ
มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม (มมส.)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม (มรม.)
รวม

จำนวนนักศึกษำ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร
ประกาศนียบัตร
ปริญญา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี ปริญญาโท
บัณฑิต
เอก

ผู้บริหาร อาจารย์
และบุคลากร

25

25

40,895

1,569

591

3,531

-

259

13,416

641

120

1,011

25

284

54,311

2,210

711

4,542
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยังมีสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานภายใต้การกากับ ดูแล ของทางมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
มหาสารคาม
ตำรำง 1.12 จำนวนนักศึกษำ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม (ฝ่ำยประถมและฝ่ำยมัธยม) และโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
จำนวนนักเรียน ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
สถำบันอุดมศึกษำ
โรงเรียนสำธิต มมส.
(ฝ่ำยประถม)
โรงเรียนสำธิต มมส.
(ฝ่ำยมัธยม)
โรงเรียนสำธิต มรม.
รวม

(1) ปฐมวัย

(2) ประถมศึกษำ

(3) ม.ต้น

(4) ม.ปลำย

รวม (1-4)

ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกร

341

587

-

-

928

92

-

-

791

981

1,772

129

160*
501

396
983

142
933

193
1,174

891
3,591

72
293
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หมายเหตุ *รวมเด็กเล็ก 2 ขวบ

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
มหาวิทยาลั ย การกีฬาแห่ งชาติ (สถาบันการพลศึกษาเดิม ) เป็นหน่ว ยงานทางการศึกษาที่ สั ง กั ด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาเนินการจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์
การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการ
พัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและ
พัฒ นาบุ คลากรด้า นการกี ฬ าของประเทศ ส าหรับจังหวัดมหาสารคาม มีมหาวิทยาลั ยการกี ฬ าแห่ ง ชาติ
จานวน 1 แห่ง คือ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม บริหารงานโดย “รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม” ผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน คือ นำยกอบกิจ ธรรมำนุชิต
ตำรำง 1.13 จำนวนนักศึกษำ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
วิทยำเขตมหำสำรคำม
จำนวนนักศึกษำ
ปริญญำตรี
ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ตกค้าง

รวม

88

82

84

77

146

31

508

ผู้บริหำร
อำจำรย์
และ
บุคลำกร
20

89

68

66

51

5

-

279

17

90

38

60

32

3

-

223

19

267

188

210

160

154

31

1,010

56

คณะ/สำขำ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
คณะศิลปศาสตร์
รวม
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กระทรวงสำธำรณสุข
วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม เป็นสถาบันการศึกษาที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ผลิตบุคลากรด้านการ สืบสานพระปณิธาน
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ทาการสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจุบันวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่า
ปริญญาตรี) และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล บริหารงานโดย ดร.นฤมล อเนกวิทย์ ผู้อานวยการวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม
ตำรำง 1.14 จำนวนนักศึกษำ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ของวิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม
จำนวนนักศึกษำ
ปริญญำตรี

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลศาสตร์หรือประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)
รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

รวม

*

*

*

*

*

150

134

136

100

520

150

134

136

100

520

ผู้บริหำร
อำจำรย์
และ
บุคลำกร

105

105
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หมายเหตุ *ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลอยู่ระหว่างการเปิดรับ
นักศึกษา

สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนชายที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมคาสอนแห่งพระพุทธศาสนา
เป็นหลักสูตรการอบรม ปัจจุบันมีการศึกษาสงฆ์อยู่ 3 แผนก ได้แก่ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ
ศึกษา ซึง่ แผนกธรรม และแผนกบาลีนั้น เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะด้านหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
ล้วน ๆ ไม่มีวิชาสามัญศึกษาเข้าไปปะปน ส่วนแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานกันทั้ง
หลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลี และหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน และได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
จังหวัดมหาสารคาม มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จานวน 10 แห่ง อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนจากสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งบริหารงานโดย นำยวีระ ดำวศรี
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
ตำรำง 1.15 จำนวนนักเรียน ครู และบุคลำกร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ
ในจังหวัดมหำสำรคำม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
1. บาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
2. อุทัยทิศวิทยา
3. หัวหนองสังฆประชาสรรค์
4. ปทุมพิทยากร
5. พระปริยัติธรรมวัดยางสีสุราช
6. ปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยา
7. พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย
8. วาปีคณานุสรณ์วิทยา
9. พระปริยัติธรรมสามัญศึกษา
วัดสุวรรณาวาส
10. ปัจจิมเชียงยืน
รวม

จำนวนนักเรียน ครู และบุคลำกร
(1) ม.ต้น

(2) ม.ปลำย

รวม (1-2)

ครู
ประจำ

ครู
พิเศษ

ครูบำลี

เจ้ำ
หน้ำที่

รวม

50

41

91

5

8

1

4

18

30
69
39
43
25
56
71
48

25
75
55
28
55
18

55
144
94
43
25
84
126
66

4
5
5
2
1
3
3
3

3
6
6
3
4
2
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
1
2
2

10
14
14
6
7
7
10
10

35
466

50
347

85
813

4
35

4
44

1
10

4
20

13
109

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561

กำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำในระดับจังหวัด
3. กำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำในระดับจังหวัด
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และ ข้อ 7 ได้กาหนดให้แต่ละจังหวัดมี คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เรียก
โดยย่อว่า “กศจ.” ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการก
ระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(2) ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แนวทางการจั ด การศึ ก ษา และการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการจัด การศึ กษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดาเนินงาน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2
(6) ก ากั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานตามความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้นาองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่จาเป็น
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 มอบหมาย
ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จึงได้มีคาสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.มหาสารคาม) ตามคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 653/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

คณะกรรมกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม (กศจ.มหำสำรคำม)
(คาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 653/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ประธานกรรมการ

นายปรีดี ภูสีน้า

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

นายวิรุจ วิชัยบุญ

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12
รองประธานกรรมการ

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจักรกริช บุญเดช
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ

นายรัชพร วรรณคา

นายจรูญ มะลาดวง

นายดารงค์เดช สุริยา

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
กรรมการ

กรรมการ

นายพิชัย ชุบสุวรรณ

นายอภิชาติ บุตรศรี

นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอุไรรัตน์ โสภา

นายทิวากร ดวงเกตุ

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงาน ศธจ.มหาสารคาม
ผู้ช่วยเลขานุการ

นิติกรชานาญการพิเศษ
สานักงาน ศธจ.มหาสารคาม
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสังคม อัตถากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมไชย พจน์วิวัฒน์
ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นอกจากนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ยังได้
แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม” (อกศจ.) เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรอง
งานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.มหาสารคาม) เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง
การโยกย้ าย การดาเนิ น การทางวินั ย การกาหนดวิทยฐานะ หรือการกาหนดสิ ทธิประโยชน์ต่า ง ๆ ของ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามค าสั่ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 764/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยมีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ ดังรายนามต่อไปนี้
(1) นายวิรุจ วิชัยบุญ
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายพิชัย ชุบสุวรรณ
อนุกรรมการ
(3) นายสมไชย พจน์วิวัฒน์
อนุกรรมการ
(4) นายประเสริฐ สระแก้ว
อนุกรรมการ
(5) นายสาเร็จ รักษาเคน
อนุกรรมการ
(6) นางชนิสรา ดวงบุบผา
อนุกรรมการ
(7) นายนิคม ชมภูหลง
อนุกรรมการ
(8) นายพรรษพงศ์ วัขรสุนทร
อนุกรรมการ
(9) ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
อนุกรรมการและเลขานุการ
นอกจากคณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด (อกศจ.มหาสารคาม) ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัดมหาสารคาม (กศจ.มหาสารคาม) ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่อ
ช่วยเหลืองาน กศจ.มหาสารคาม อีก 2 คณะ ได้แก่
1) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำ ตามคาสั่ งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ที่ 004/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ 376/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และที่ 51/2562 เรื่อง แก้ไขคาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ 30 มกราคม 2562
(1) นายสังคม อัตถากร
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายนิรุต ถึงนาค
อนุกรรมการ
(3) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล
อนุกรรมการ
(4) นายชัยณรงค์ แสงคา
อนุกรรมการ
(5) นายณัฏฐชัย จันทชุม
อนุกรรมการ
(6) นายดาวเรือง พรสีมา
อนุกรรมการ
(7) นายสุเมร ปัตตานี
อนุกรรมการ
(8) นายมีศิลป์ ชินภักดี
อนุกรรมการ
(9) นายรัชพร วรรณคา
อนุกรรมการและเลขานุการ
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
(10) นายอานิน สุขณะล้า
ผู้ช่วยเลขานุการ
(11) นายกันตธี เนื่องศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

2) คณะอนุกรรมกำรบริ หำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ ตามคาสั่ งคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวั ด
มหาสารคาม ที่ 003/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม
2560 และ ที่ 52/2562 เรื่อง แก้ไขคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ลงวันที่ 30
มกราคม 2562
(1) นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช
(2) นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ
(3) นายดารงค์เดช สุริยา
(4) นายนิพนธ์ ยศดา
(5) นายสมยศ พรเพ็ง
(6) นายณัฐจักร ฤทธิ์พิชัยวัฒน์
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
(8) นายกริชพัฒน์ ภูวนา
(9) นายรัชพร วรรณคา
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
(10) นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล
(11) นางกาญจนา วิเศษรินทอง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4. กำรพัฒนำคนและผลกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัด
4.1 กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในจังหวัดมหาสารคาม สามามารถพิจารณาได้จาก
สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี จังหวัดมหาสารคาม ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี
ที่ได้เข้าเรี ย นระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประชากรกลุ่ มอายุ 12-14 ปี ที่ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จังหวัดมหาสารคาม สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(15-17 ปี ) ต่ อ ประชากรกลุ่ ม อายุ 15-17 ปี จั ง หวั ด มหาสารคาม และปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ยของประชากร
วัยแรงงาน (15-59 ปี) จังหวัดมหาสารคาม สามารถพิจารณาได้ดังนี้
ตำรำง 1.16 สรุปตัวชี้วัดกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำกรในจังหวัดมหำสำรคำม
พ.ศ. 2560-2561
มิติกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561
99.22

เป้ำหมำยตำมแผน
ยุทธศำสตร์ฯ
จังหวัด มค.
90

เป้ำหมำยตำมแผน
กำรศึกษำแห่งชำติ
(ปี 2560-2564)
90

1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อ.1-3)
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี จังหวัด
มหาสารคาม
2. ประชากรกลุม่ อายุ 6-11 ปี ที่ได้เข้าเรียน
ระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
3. ประชากรกลุม่ อายุ 12-14 ปี ที่ได้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จังหวัด
มหาสารคาม
4. สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 1517 ปี จังหวัดมหาสารคาม
5. ปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรวัยแรงงาน
(15-59 ปี) จังหวัดมหาสารคาม

99.57
91.67

91.08

100

100

93.48

93.14

100

100

80.91

80.90

80

80

9.05

9.07

10.3

10.15

4.2 ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
การจัดการศึกษาภายในจังหวัดเพื่อให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้า ถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นการประกันโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้ เรี ย นในทุกพื้น ที่ ครอบคลุ มผู้ ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีแนวทางการดาเนินงานประการหนึ่ ง คือ
การส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาแบบเรี ย นรวม (Inclusive Education) ให้ มากขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561
จั งหวัดมหาสารคาม มี จ านวนผู้ เรีย นพิการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวนทั้งสิ้น 9,118 คน พิจารณาได้ตามตาราง

ตำรำง 1.17 จำนวนผู้เรียนพิกำรเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำนวนผู้เรียนพิกำรเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- การเห็น
- การได้ยิน
- สติปัญญา
- ร่างกายหรือสุขภาพ
- การเรียนรู้
- การพูดและภาษา
- พฤติกรรมหรืออารมณ์
- ออทิสติก
- พิการซ้อน
รวม

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

สำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 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 คุณภำพคนและคุณภำพกำรศึกษำ
การวั ด คุ ณ ภาพคนและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พิ จ ารณาได้ จ ากมิ ติ ด้ า นต่ า ง ๆ ดั ง นี้ สั ด ส่ ว นเด็ ก ที่ มี
พัฒนาการสมวัยคะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป และผลการทดสอบทางการศึกษา สาหรับ
จังหวัดมหาสารคาม สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดังนี้
4.3.1 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนำกำรสมวัย จังหวัดมหำสำรคำม
ตำรำง 1.18 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนำกำรสมวัย จังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. 2559-2561
ปี 2559 (ร้อยละ)
ปี 2560 (ร้อยละ)
ปี 2561 (ร้อยละ)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
91.80
95.76
97.72
เพิ่ม
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย)
หมายเหตุ - ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 96.66 (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)

4.3.2 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญำ (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 จังหวัดมหำสำรคำม
ตำรำง 1.19 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญำ (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 จังหวัดมหำสำรคำม
พ.ศ. 2554-2561
ปี 2553 (ร้อยละ) ปี 2554 (ร้อยละ) ปี 2559 (ร้อยละ) ปี 2561 (ร้อยละ) อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
n/a
95.95
95.09
82.54
ลดลง
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย) และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
- ปี 2559 มหาสารคามอยู่ลาดับที่ 59 ของประเทศ
- ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 98.10 สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 109.58
ต่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 88.32
4.3.3 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน จังหวัดมหำสำรคำม
ตำรำง 1.20 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน จังหวัดมหำสำรคำม
พ.ศ. 2559
ปี 2557 (ร้อยละ)
ปี 2558 (ร้อยละ)
ปี 2559 (ร้อยละ)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
n/a
n/a
81.95
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย)
หมายเหตุ
– ปี 2559 มหาสารคามอยู่ลาดับที่ 21 ของประเทศ
- ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 77.03 สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 86.69
ต่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 60.17
4.3.4 อัตรำกำรอ่ำนของคนไทยอำยุ 6 ปีขึ้นไป จังหวัดมหำสำรคำม
ตำรำง 1.21 อัตรำกำรอ่ำนของคนไทยอำยุ 6 ปีขึ้นไป จังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. 2556-2558
ปี 2555 (ร้อยละ)
ปี 2556 (ร้อยละ)
ปี 2558 (ร้อยละ)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
n/a
89.3
91.3
เพิ่ม
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย)
หมายเหตุ – ปี 2558 มหาสารคามอยู่ลาดับที่ 1 ของประเทศ
- ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 74.9 สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 91.3
ต่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 41.4

4.3.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
(1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
การทดสอบ O-NET เป็ น การทดสอบนั ก เรีย นระดั บประถมศึ ก ษาปีที่ 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
ตำรำง 1.22 ผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เปรียบเทียบระดับประเทศ
และระดับจังหวัด ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำร
ทดสอบ O-NET
1. นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด

อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง

52.98

52.96

46.58

45.56

55.9

- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา

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

- เพิ่มขึ้นจากปี 60
36.43 - เพิม่ ขึ้นจากปี 60
39. 63 - เพิ่มขึ้นจากปี 60
36.04 - เพิ่มขึ้นจากปี 60
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

- เพิ่มขึ้นจากปี 60
- เพิ่มขึ้นจากปี 60
- เพิ่มขึ้นจากปี 60
- ลดลงจากปี 60
ระดับจังหวัด

52.29
24.88
31.62
27.76
35.89

49.23
22.49
30.30
24.85
34.87

49.25
24.53
29.37
28.31
34.70

47.39
21.85
27.71
24.85
33.41

47.31
30.72
30.51
31.41
35.16

44.83
27.25
29.07
27.75
33.97

- ลดลงจากปี 60
- เพิ่มขึ้นจากปี 60
- เพิ่มขึ้นจากปี 60
- เพิ่มขึ้นจากปี 60
- เพิ่มขึ้นจากปี 60

ระดับจังหวัด

ระดับจังหวัดต่ากว่าระดับประเทศ

56.17

ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ

4.3.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติทำงดำนอำชีวศึกษำ
(Vocational National Education Test : V-NET)
การทดสอบ V-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางดานอาชีวศึกษา เปนการทดสอบ
วัดความรูมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษา ที่จะจบระดับชั้น ปวช.3 รวมถึงการทดสอบในระดับ ปวส. 2
(1) ค่ำเฉลี่ยคะแนน V-NET : อำชีวศึกษำ ระดับ ปวช.
ตำรำง 1.23 ค่ำเฉลี่ยคะแนน V-NET อำชีวศึกษำ ระดับ ปวช.3 จังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ.2558-2561
ที่

องค์ประกอบ/เนื้อหำหลัก

1 ทักษะภำษำและกำรสื่อสำร
1.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวันและในงาน
อาชีพ
1.2 สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และในงาน
อาชีพ
2 ทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ
2.1 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
3 ทักษะทำงสังคมและกำรดำรงชีวิต
3.1 ปฏิบัตติ นตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ ความ
เป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมอันพึงประสงค์
3.2 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและ
กระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
4 ทักษะกำรจัดกำรงำนอำชีพ
4.1 ปฏิบัตติ นตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
4.2 การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสาเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตตามหลักการและ
กระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ผลกำรทดสอบ V-NET (ปวช.3)
พ.ศ. 2558
37.42

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

32.66

39.28

40.21

49.95

41.74

55.86

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
52.77

38.32
49.67

38.80
56.18

41.31
56.23

34.81

26.98

21.42

26.38

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ค่าเฉลี่ยต่าลง

ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

(2) ค่ำเฉลี่ยคะแนน V-NET : อำชีวศึกษำ ระดับ ปวส.
ตำรำง 1.24 ค่ำเฉลี่ยคะแนน V-NET อำชีวศึกษำ ระดับ ปวส.2 จังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. 2558-2561
องค์ประกอบ/เนื้อหำหลัก
1 ทักษะภำษำและกำรสื่อสำร
1.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวันและเพื่อพัฒนางาน
อาชีพ
1.2 สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและเพื่อพัฒนา
งานอาชีพ
2 ทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ
2.1 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
2.2 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
3 ทักษะทำงสังคมและกำรดำรงชีวิต
3.1 ประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิ หน้าที่พลเมือง
เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึงประสงค์ในงานอาชีพและสังคม
3.2 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและ
กระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
4 ทักษะกำรจัดกำรงำนอำชีพ
4.1 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในการจัดการงานอาชีพ
4.2 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นและสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ผลกำรทดสอบ 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
50.42

25.78

25.46

25.97

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
ค่าเฉลี่ยต่าลง

ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

4.3.3 กำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ
(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) ผลกำรทดสอบ B-NET : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ตำรำง 1.25 ผลกำรทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ ชั้น ม. 3 พ.ศ. 2558-2561
ระดับจังหวัดมหำสำรคำม
คะแนนเฉลี่ย B-NET ม. 3
จังหวัด 2558
จังหวัด 2559
จังหวัด 2560
จังหวัด 2561
30.57
33.44
31.13
31.67
ภาษาบาลี
36.80
39.98
35.23
34.42
ธรรม
32.47
35.14
30.45
32.20
พุทธประวัติ
32.12
34.83
34.04
36.59
วินัย
ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อวิชำ

ค่าเฉลี่ยต่าลง

ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

(2) ผลกำรทดสอบ B-NET : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ตำรำง 1.26 ผลกำรทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ ชั้น ม. 6 พ.ศ. 2558-2561
ระดับจังหวัดมหำสำรคำม
ชื่อวิชำ

จังหวัด 2558
31.14

คะแนนเฉลี่ย B-NET ม. 6
จังหวัด 2559
จังหวัด 2560
26.77
29.41

จังหวัด 2561
ภาษาบาลี
29.22
33.16
ธรรม
26.00
27.43
31.56
36.57
พุทธประวัติ
34.73
31.45
32.72
35.58
วินัย
29.82
27.50
30.18
ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ค่าเฉลี่ยต่าลง

ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

4.3.4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ของ กศน.
(Non-formal National Education Test : N-NET)
การทดสอบทางการศึก ษาแห่ งชาติ ของ กศน. หรือ N-NET เป็นการทดสอบการศึก ษาในสั ง กั 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) ผลกำรทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจำ : ระดับประถมศึกษำ
ตาราง 1.27 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561

เนื้อหำ
สำระทักษะกำรเรียนรู้
สำระควำมรู้พื้นฐำน
สำระกำรประกอบอำชีพ
สำระทักษะกำรดำเนินชีวติ
สำระกำรพัฒนำสังคม

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

2560

ปท.
(รอบ 2)
39.80
35.47
38.41
53.61
43.79

2561

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

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)
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

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

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

2560
จว.
ปท.
(รอบ 1) (รอบ 2)
31.75
35.34
27.43
27.49
32.07
40.05
35.09
40.08
26.95
23.55

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)
43.16
35.98
39.50
49.15
43.27

จว.
(รอบ 2)
49.05
40.87
43.85
55.63
49.82

(2) ผลกำรทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจำ : ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ตาราง 1.28 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561

เนื้อหำ
สำระทักษะกำรเรียนรู้
สำระควำมรู้พื้นฐำน
สำระกำรประกอบอำชีพ
สำระทักษะกำรดำเนินชีวติ
สำระกำรพัฒนำสังคม

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

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) ผลกำรทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจำ : ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ตาราง 1.29 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561

เนื้อหำ
สำระทักษะกำรเรียนรู้
สำระควำมรู้พื้นฐำน
สำระกำรประกอบอำชีพ
สำระทักษะกำรดำเนินชีวติ
สำระกำรพัฒนำสังคม

ปท.
(รอบ 1)
35.29
28.33
31.65
42.87
30.84

2558
จว.
ปท.
(รอบ 1) (รอบ 2)
34.55
33.95
28.89
27.51
32.36
35.58
40.93
41.44
29.71
27.41

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

2559
จว.
ปท.
(รอบ 1) (รอบ 2)
42.13
37.76
29.07
33.08
26.62
25.77
36.45
33.42
33.98
34.56

ระดับจังหวัดต่ากว่าระดับประเทศ

ระดับจังหวัดต่ากว่าระดับประเทศ

ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ
ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ

2561
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

4.4 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
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
ตำรำง 1.30 จำนวนสัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษำในสถำนศึกษำของรัฐบำลและเอกชน
ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับชั้น

สัดส่วน พ.ศ.2560
เอกชน : รัฐบำล
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 : รัฐบำล
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) อัตรำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนลดลง
การออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสารวจโดยสานักงาน
สถิติจังหวัดมหาสารคาม เป็นดังนี้
ตำรำง 1.31 ข้อมูลนักเรียนออกกลำงคัน จังหวัดมหำสำรคำม ปีกำรศึกษำ 2559-2560
จำแนกตำมสำเหตุ
จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน
มหำสำรคำม
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
อัตรำกำรออกกลำงคัน
0.043
0.156
ที่มำ : สานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
หมำยเหตุ
* นักเรียนสังกัด สพฐ. สช. และ อปท.
** นักเรียนสังกัด สพฐ. สช. และ สกอ.

4.5 ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ตำรำง 1.32 สัดส่วนผู้เรียนสำมัญศึกษำ : อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2558 – 2560 กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น
สำรคำม และกำฬสินธุ์
สัดส่วนผู้เรียน
สัดส่วนผู้เรียนสำมัญศึกษำ : อำชีวศึกษำ
อำชีวศึกษำสูงขึ้น เมื่อ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
เทียบกับผู้เรียนสำมัญ จำนวน
สัดส่วน
จำนวน
สัดส่วน
จำนวน
สัดส่วน
ศึกษำ
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

ส่วนที่ 2

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดทิศทาง
การศึกษาภายในจังหวัด ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ รวมถึง บริบทและการพัฒนาของ
จั ง หวั ด มหาสารคาม โดยมี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาคนในจั ง หวั ด รวมถึ ง เด็ ก และเยาวชนให้ “เก่ ง ดี
มีสุข” จึงได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดมหาสารคาม ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
“มหำสำรคำม เมืองแห่งกำรศึกษำ เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติมุ่งสู่สำกล”

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

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

เป้ำประสงค์
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

สำหรับ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ สามารถพิจารณาได้จากตารางต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดมหำสำรคำม

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์

1.ส่งเสริม สนับสนุน 1. สร้ำงโอกำสทำง
ให้ผู้เรียนได้รับ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
กำรศึกษำและกำร
ตลอดชีวิต
เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
และเป็นธรรม

เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคน
ได้รับกำรศึกษำ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึง เท่ำ
เทียม และเป็น
ธรรม

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. ร้อยละของประชากรอายุก่อน 3 ปี ในจังหวัด
ได้รับการพัฒนาทุกด้าน
2. ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ในจังหวัด
ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย

ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
70
80
90 100 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตาม
90
95 100 100 ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย

3. ร้อยละของประชากรอายุ 6 - 11 ปี ในจังหวัด
ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา

100

100

100

100

4. ร้อยละของประชากรอายุ 12 - 14 ปี ใน
จังหวัด ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า

100

100

100

100

2. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ
ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
3. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย เข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิต
ของผู้เรียนทุกกลุม่ เป้าหมาย

5. ร้อยละของประชากรอายุ 15 -17 ปี ในจังหวัด
ได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า

80

85

90

95

6. ปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรวัยแรงงาน
อายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัดเพิ่มขึ้น

10.0

10.3

10.5

7. ร้อยละของแรงงานขอเทียบโอนความรู้/
ประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา
เพิ่มขึ้น

5

10

15

10.7 5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ตาราเรียน และสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับ
20 ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์
1. สร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต (ต่อ)

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
8. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ
ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา

ค่ำเป้ำหมำย
2562 2563 2564 2565
100 100 100 100

9. ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะ
อาชีพระยะสั้นสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้

50

50

10. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ทไี่ ด้รบั การพัฒนา
ให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

20

30

40

50

11. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการสืบสาน
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น การกีฬา และการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด

10

20

30

40

12. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิ สถาบัน และ
องค์กรต่าง ๆ

5

13. ร้อยละของผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเทียบกับเป้าหมาย

10

10

60

15

60

15

กลยุทธ์

6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาและการ
บริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทาง
การศึกษาของจังหวัด ระบบการรายงานผล
ของฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท ให้เป็นเอกภาพและ
เป็นปัจจุบัน
8. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรพื้นฐาน/
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน
อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
9. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและการ

สร้างเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
20

30

40

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์
1. สร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต (ต่อ)

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
14. ร้อยละของผู้สูงวัยทีไ่ ด้รับบริการการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
15. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT
DLTV ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
16. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รบั บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ตากว่
่ า 30 Mbps

ค่ำเป้ำหมำย
2562 2563 2564 2565
10
20
30
40

80

80

80

80

30
30
30
30
Mbps Mbps Mbps Mbps

17. มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของ
จังหวัดที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน

มี

มี

มี

มี

18. จานวนรายการประเภทสื่อที่ผา่ นการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
จาแนกตามระดับและประเภทการศึกษา

20

30

40

50

19. จานวนระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้

5

10

15

20

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
20. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ออกกลางคัน

2. ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้เรียนให้มีสุขภำวะ
ที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มี
ภูมิคุ้มกันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง

2) เสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม ภำยใต้
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียน
ให้มสี ุขภำวะที่ดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม
มีภูมิคุ้มกันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง

ค่ำเป้ำหมำย
2562 2563 2564 2565
20
15
10
5

21. สัดส่วนผูเ้ รียนเอกชนสูงขึ้นเมือ่ เทียบกับรัฐ

10:90

1. ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

60

70

80

90

2. ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลกเพิ่มขึ้น

60

70

80

90

3. ร้อยละของโครงการอบรม กิจกรรม การ
พัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

100

100

100

100

4. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

100

100

100

100

5. ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดหลักสูตร
กิจกรรม เกีย่ วกับการสร้างความมัน่ คงของ
สถาบันหลักของชาติ ความปรองดองสมานฉันท์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

100

15: 85 20 : 80

100

100

กลยุทธ์

25:75

100

1. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้าน
การศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ ความปรองดองสมานฉันท์และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
4. ส่งเสริม สนับสนุน การนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์
2) เสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม ภำยใต้
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(ต่อ)

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
6. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพล
โลก

ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 5. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

7. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างสานึกรัก
ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

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 มีการ
แสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์ พัฒนา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด

60

70

80

90

6. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และ
การสร้างสานึกรักชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม
7. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่าย ในการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
ผู้เรียน
8. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนและสถานศึกษา
ที่จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ยอดเยี่ยม
9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรรม
เสริมสร้าง สุขอนามัย คุณภาพชีวติ ที่ดี และ
มีพัฒนาการสมวัย ให้แก่เด็กตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดา – 5 ปี

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์

ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
11. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับ
80
85
90
95 10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานทางการ
ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรรมเสริมสร้าง สุขอนามัย
ศึกษาจัดทาโครงการ กิจกรรม หลักสูตร
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีพัฒนาการสมวัย ให้แก่เด็ก
หรือการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการ
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา – 5 ปี
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผูเ้ รียน
12. จานวนโครงการ กิจกรรม หลักสูตร หรือการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่
ดีของผู้เรียนเพิ่มขึ้น

20

30

40

50

13. จานวนโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
ด้านการส่งเสริมสุขภาวะที่ดสี ู่ชุมชนเพิ่มขึ้น

10

20

30

40

14. อัตราการเจ็บป่วยในโรคที่ป้องกันได้ของ
ผู้เรียนลดลงร้อยละ

85

90

95

100

15. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ได้
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น

100

100

100

100

16. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแล
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้เป็นผู้มสี ุขภาวะทีด่ ี

100

100

100

100

11. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาจัดทาโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพด้านการส่งเสริมสุขภาวะทีด่ ีสู่ชุมชน

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

3. ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้เรียนให้ได้รับ
กำรศึกษำอย่ำง
มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ มีทักษะอำชีพ
เพื่อพัฒนำชุมชน
ท้องถิ่น และมีทกั ษะ
กำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่
สำกล

3. พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ มุ่งสู่สำกล

3. ผู้เรียนทุกคน
ได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ
มีทักษะอำชีพ
ตำมควำม
เหมำะสมของแต่
ละระดับ
กำรศึกษำ และ
มีทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 มุ่งสู่สำกล

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน

ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
80
85
90
95 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์เด็กเล็ก/
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้คณ
ุ ภาพและ
80
85
90
95 มาตรฐาน

3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET/NT/V-NET/NNET/B-NET ทุกรายวิชา ทุกระดับ

30

4. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่มีการนา
รูปแบบ SARAKHAM Model ไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนการสอน

70

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

A

6. ร้อยละของงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

25

35

80

A

30

40

90

B

35

45

100

C

40

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่นารูปแบบ SARAKHAM Model ไปใช้
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียน
4. ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
5. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัย
ในทุกระดับ/ทุกประเภทการศึกษาเพื่อการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มี
คุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์
3. พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ มุ่งสู่สำกล (ต่อ)

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
7. ร้อยละของโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือประเทศ
8. ร้อยละของโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่
การพัฒนาการศึกษา
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรมที่เกีย่ วกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
25
30
35
40 6. ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง
25
30
35
40 ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา
50

60

70

80

10. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

50

60

70

80

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

11. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

50

80

8. เสริมสร้าง พัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

70

60

70

9. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
80

90

100

10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานหรือ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์
3. พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ มุ่งสู่สำกล (ต่อ)

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
13. จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
25
30
35
40 หรือการประกวดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง และทรัพยากรธรรมชาติ
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย
มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
14. ร้อยละของผู้เรียน ที่เรียนในระบบ ทวิภาคี/
สหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ ที่มีมาตรฐาน

50

15. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบ
STEM Education

80

85

90

95

16. จานวนฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน
ตามกลุม่ อุตสาหกรรม

100

100

100

100

13. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน

17. ร้อยละของความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อผู้จบการศึกษา

100

100

100

100

18. ร้อยละของผู้จบอาชีวศึกษาและมีงานทา
ภายใน 1 ปี

60

70

80

90

14. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนา
สมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับ
การเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21

60

70

80
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
12. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผลิตและ
พัฒนากาลังคนในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการต่อการพัฒนาประเทศ

19. สัดส่วนผูเ้ รียนวิทยาศาสตร์ : สังคมศาสตร์

15. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
เร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพ
50:50 50:50 50:50 50:50 ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20. สัดส่วนผูเ้ รียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา

30:70 35:65 40:60 45:55

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์
3. พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ มุ่งสู่สำกล (ต่อ)

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
21. ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่จบ
การศึกษาระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า
22. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดทาหลักสูตร
หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและ
พัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนตามรูปแบบประชารัฐ
มุ่งสู่สากล
23. ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยและสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน

ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
60
70
80
90 16. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
100

100

24. ร้อยละของสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

100

25. ร้อยละของสถาบันการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

17. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

100

18. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐ

100

19. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนและ
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จัดทาหลักสูตรอาชีพของ
ท้องถิ่น

100

มุ่งสู่สากล
20. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยและสมรรถนะของเด็ก
ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย
ของอาเซียน
21. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ให้จัดการศึกษาตาม

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์
3. พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ มุ่งสู่สำกล (ต่อ)
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กลยุทธ์
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
22. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0
23. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่าย ในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
มีทักษะอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 มุ่งสู่สากล
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4. ส่งเสริม สนับสนุน 4. ผลิตและพัฒนำครู
4. ครู คณำจำรย์ 1. ร้อยละของครูหรือผู้ดแู ลเด็ก ทีม่ ีความรู้และ
100 100 100 100 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูหรือ
กำรพัฒนำครู
คณำจำรย์ และบุคลำกร
และบุคลำกร
ทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่
ผู้ดูแลเด็ก ก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย ให้มี
คณำจำรย์ และ
ทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ทำงกำรศึกษำ
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและ
ทักษะด้านการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัยได้
บุคลำกรทำงกำร
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ทุกคนได้รับกำร เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัย
อย่างเหมาะสม ตรงตามหลักวิชาการ
ศึกษำให้มีคุณภำพ
พัฒนำอย่ำงมี
ตำมมำตรฐำน
คุณภำพตำม
2. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ 100 100 100 100 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู
วิชำชีพ
มำตรฐำนวิชำชีพ ศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการ
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องคุ้มครอง
3. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
60
70
80
90 ระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากร
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ทางการศึกษา
ต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4. เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การยกย่องเชิดชู
4. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
70
80
90 100 เกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของครู
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง คุณธรรม
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
จริยธรรม การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
5. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู อาจารย์
อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
50
55
60
65
5. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุก
ศึกษา ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนระดับ
ประเภทการศึกษา
หรือเลื่อนตาแหน่ง
6. ปรับระบบการผลิตครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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4. ผลิตและพัฒนำครู
คณำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
(ต่อ)
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6. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาอังกฤษ
7. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถนักวิจัย
8. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ได้รับการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่น
9. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค่ำเป้ำหมำย
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85
90
95 100 7. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
รวมทั้งครูประจาการทีส่ อนไม่ตรงวุฒิ ครูที่
สอนคละชั้น และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
50
50
50
50
8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
10
20
30
40
9. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและการ
สร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตาม
50
60
70
80 มาตรฐานวิชาชีพ
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5. ส่งเสริม สนับสนุน 5. พัฒนำระบบบริหำร
ให้หน่วยงำนทำงกำร จัดกำรศึกษำให้มี
ศึกษำ บริหำรจัด
ประสิทธิภำพ
กำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิ
บำล

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
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5. หน่วยงำน
1. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
มี
มี
มี
มี 1. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ
ทำงกำรศึกษำทุก สถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
แห่ง มีกำรบริหำร พื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน
จัดกำรศึกษำ
ทางการศึกษา
อย่ำงมี
2. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรร
มี
มี
มี
มี
ประสิทธิภำพ
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานใน
2. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
สัดส่วนทีเ่ หมาะสม ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
การศึกษา
ของผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงานและสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงของประเทศ
3. ส่งเสริม ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัด
การศึกษา
มี
มี
มี
3. มีรูปแบบ/กระบวนการ สรรหาแต่งตั้ง โยกย้าย มี
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา
ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส และยึดประโยชน์
ของทางราชการ
5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ
มี
มี
มี
มี อย่างมีธรรมาภิบาล
4. มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและ
ประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียน
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้าง
ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มี
เครือข่ายของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ประสิทธิภาพ
5. มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาส
หรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะ
ออกกลางคัน

มี

มี

มี

มี
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5. พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ (ต่อ)
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6. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัด เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา
การติดตาม และประเมินผล
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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. ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

100

100

100

100

กลยุทธ์

ส่วนที่ 3

ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ

การจัดการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนโยบาย/
ยุทธศาสตร์อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคน ภายใต้วิสัยทัศน์“มหำสำรคำม
เมื อ งแห่ ง กำรศึ ก ษำ เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ผู้ เ รี ย นมี สุ ข ภำวะที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติมุ่งสู่สำกล” โดยดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น คือ
1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล
4) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
จังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในมิติของการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาและการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพของประชากรทุกกลุ่ม โดยการลดอัตราการ
ออกกลางคันของผู้เรียน การขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การสร้าง
สภาพแวดล้อมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล เพื่อการบริ ห ารจั ดการและการจั ดการศึ ก ษาที่ เปิดช่ องทางการเรียนรู้ ของผู้ เรียนอย่ า ง
ไร้ขีดจากัด สามารถเรียนรู้โดยไม่จากัดรูปแบบ เวลา และสถานที่ อันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น
และหลากหลาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนิน
โครงการที่สาคัญในมิติดังกล่าว ดังนี้

“กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น”
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด มหำสำรคำม ได้ ด าเนิ น
“โครงกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็ก
ออกกลำงคั น และเด็ ก ตกหล่ น ในรู ป แบบที่ เ หมำะสม จั ง หวั ด
มหำสำรคำม” โดยความร่ ว มมื อ จากส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
มหาสารคาม กศน.อาเภอ และ กศน.ตาบลภายในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ

เด็ ก ตกหล่ น ของจั ง หวัดมหาสารคาม และติ ด ตามเด็ก
กลุ่ ม เป้ า หมายให้ ไ ด้ รั บ โอกาสการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาใน
รูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุการ
ออกนอกระบบการศึ กษาขั้น พื้น ฐานของประชากรวั ย
เรียนในจังหวัด
โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกาหนดรูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นให้เข้าสู่ระบบการศึกษา
และท าพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ให้
ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา มีการ
ประชุ ม ชี้ แ จงและสร้ า งความตระหนั ก ในการบู ร ณาการแก้ ปั ญ หา
เด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของจังหวัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่ ว มการประชุ ม ประมาณ 200 คน ต่ อ มาได้ มี ก าร
ดาเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่น ตามรูปแบบ/แนวทางที่กาหนด ครอบคลุมทั้ง
13 อาเภอ
สาหรับปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการนั้น สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามได้รับนโยบายการทางานจากต้นสังกัดล่วงเลยมาในไตรมาสที่ 2 จึงต้องเริ่มดาเนินงานได้ในช่วง
ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ซึ่งก่อให้ เกิดความยากลาบากในการนานักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา อีกทั้ง
การดาเนินงานนั้นมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งหากกระทรวงศึกษาธิการได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กั บ กระทรวงมหาดไทย และประสานงานมายั ง จัง หวั ดมหาสารคาม จะช่ ว ยเอื้ อ ต่ อ การประสานงานกับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ให้สามารถขับเคลื่อนงานในภาพรวมทั้งจังหวัดได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัว และการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม เหล่านี้ล้วนเป็น
ปั ญ หาที่ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ การด ารงตนและการใช้ ชี วิ ต ของผู้ เ รี ย น ดั ง นั้ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จึงได้จัดทา “โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
ประจำปี 2562” ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ครูและนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความต้องการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทา และช่วยให้

ครูรู้จักนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคลดียิ่งขึ้น ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้จัดกิจกรรมอบรมครูและ
นักเรียนโรงเรียนเป้าหมายจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 37 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน

ผลจากการดาเนินโครงการ ส่งผลให้ ครูแนะแนวหรือครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มี ค วามรู้ เข้ า ใจ แนวทางการคุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ เด็ ก นั ก เรี ย น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกร ะทบจากความรุ น แรง
ทุกรูปแบบ สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
ให้มีทักษะชีวิตพิชิตภัยอันตราย เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และได้รับการช่วยเหลือตาม
ความแตกต่างของบุคคลอย่างทั่วถึง
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัค ภูมิพิสัย ได้ดาเนินการออกเยี่ยมบ้าน
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู้ เ รี ย น โดย
ดาเนิ น การผ่ านการจั ดทา “โครงกำรออกเยี่ยมบ้ำ นนักเรี ยนนักศึกษำ
ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2562” เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาการออกกลางคั น ของ
นั กเรี ย น นั กศึกษาในสถานศึกษา การลดจานวนนักเรียน นักศึกษาออ
กลางคัน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองได้หาทางช่วยเหลื อ
นักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาและมีแนวโน้มที่จะ
ออกกลางคั น ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมถึ ง จั ด ท า
“โครงกำรประชุมผู้ปกครอง ปีกำรศึกษำ 2562”
เพื่ อ ให้ ค รู ที่ ป รึ ก ษาและผู้ ป กครองมี ค วามเข้ า ใจ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สามารถแก้ ปั ญ หาให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษาได้ และได้รับข้อมูล พฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาด้วยในทางหนึ่ง

“เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ”
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 (สพป.
มหำสำรคำม เขต 1) ได้ดาเนิน “โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (NEW DLTV)” เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน
ขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูผู้สอนในโรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในระบบการสอน
ในรูปแบบ (NEW DLTV) โดยการพัฒนาการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่องและให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1
จึงได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ซ่อมบารุงอุปกรณ์ DLTV
ที่ชารุด รวมถึงการจัดอบรมครูเพื่อซ่อมบารุงอุปกรณ์ DLTV และดาเนินการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV ในสังกัด
วิทยำลัยกำรอำชี พพยัคภูมิพิสั ย ได้ดาเนิน “โครงกำรพัฒนำระบบ ICT
สถำนศึกษำ” เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารและความเร็วอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซ่อมบารุงระบบเครือข่ายเดิมให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพพยัค
ภู มิ พิ สั ย ได้ จั ดท าและให้ บริ การระบบระบุ ตั วตนผู้ ใช้ งาน
(Authentication) จัดหาบริการจาก ISP เพื่อเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต
จั ดหาอุ ปกรณ์ เครื อข่ ายและให้ บริ การซ่ อมแซมบ ารุ งรั กษาเครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ต่ อพ่ วง ขยายพื้ นที่ การกระจายสั ญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ พร้อมแนะนาวิธีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรและ
ผู้ใช้งาน ซึ่งผลจากการดาเนินโครงการย่อมส่งผลให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตนั้นเกิดความครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
สถานศึกษา
วิ ท ยำลั ย กำรอำชี พ พยั ค ภู มิ พิ สั ย ได้ ด าเนิ น “โครงกำรสนั บ สนุ น กำร
ขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน กิ จ กรรม Fix it Center” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของ
ผู้ดูแลและผู้สนใจของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
และเพื่อให้ นั กเรียน นักศึกษาอาชีว ศึกษาฝึ กปฏิบัติง านจริงโดยการให้ บ ริ ก าร
บารุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ซึ่งนักเรียน นักศึกษา
อาชีว ศึกษา โดยวิทยาลั ยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสั ย ออกฝึ กปฏิบัติงานจริง โดย
ให้บริการซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พร้อมแนะนาวิธีการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ทั้ง 3 ศูนย์ฯ คือ 1) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อบต.เมืองเตา โรงเรียนเมืองเตาพิทยา
คาร 2) วัดหนองยาง ต.เวียงสะอาด และ3) อบต.หนองกุง อาเภอยางสีสุราช เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562

“โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล”
เพื่อลดความเลื่อมล้าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ
รัฐบาลได้สนับสนุนโครงการ “๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ”
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขต
พื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จึงได้
ดาเนิน “โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล” และ “โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
(๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ)” โดยประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาข้อมูล ๑1 ประเด็นแนวทางการพัฒนาสู่
การเป็ น โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล การก าหนด Time Line การด าเนิ น งาน การเตรี ย มความพร้ อม
ขับเคลื่อนนโยบาย การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อานวยการโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบลในสังกัดได้ดาเนินการพัฒนาโรงเรียนตามบริบทของพื้นที่ โดยการนิเทศ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ จาก
สพป.มหาสารคาม เขต 1
ผลจากการดาเนินโครงการ ส่งผลให้ สพป.
มหาสารคาม เขต ๑ มีโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ใ น ร ะ ดั บ ต า บ ล ต า บ ล ล ะ ๑ โ ร ง เ รี ย น
มีโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลต้นแบบ ผู้อานวยการ
โรงเรี ยนและครู ผู้ ส อนในโรงเรี ยนคุ ณภาพประจ า
ต าบล มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
แนวทางและวิ ธี การในการขั บ เคลื่ อ น
และสามารถสร้างกระบวนการ/วิธีการ
ในโรงเรี ย นของตนได้ ต ามบริ บ ทของ
พื้นที่ อย่ างไรก็ตาม ปั ญหาอุปสรรคส าคัญในการขับเคลื่ อน คือ ภาระงานของในโรงเรียนมีมาก ในขณะที่มี
บุคลากรในโรงเรียนน้อย และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ

“เด็กดีมที ี่เรียน”
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้จัดทา “โครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม
(โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ปีกำรศึกษำ 2563” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ทา
ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยในพื้นที่ โดยดาเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จานวน
9 แห่ง ในการเสริมเสริม สนับสนุน รับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม เข้าศึกษาต่อ ดาเนินการประชุม ชี้แจง
แนวทางการคัดเลือกนักเรียนระหว่างคณะกรรมการ ครูแนะแนว และสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตาม ช่วง

ระยะเวลาการดาเนินโครงการนั้นคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่
สถาบันการศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทาแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งผลที่ได้รับจาก
โครงการคาดว่า นักเรียนที่ทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ จะได้รับการส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม
วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม ได้จัดทา “โครงกำรพิธีมอบ
ทุนกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เปิด
โอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนให้มีความรู้
ความสามารถ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีจิตศรัทธามอบ
ทุนการศึกษา ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัดทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม แล้วดาเนินการ
รวบรวมทุนการศึกษา พร้อมจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาในแต่ละภาควิชา รวมแล้วไม่น้อยกว่า
180 คน

“สร้ำงโอกำสแห่งกำรเรียนรู้”
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน”
เนื่องจากห้องสมุดถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการทางด้านข้อมูล ข่าวสาร
ซึ่งปัจจุบันพบว่านักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบั นฯ มีนิสัยรักการอ่าน
ค่อนข้างน้อย สังเกตได้จากสถิติการยืมหนังสือนักศึกษาและบุคลากร จึงทา
ให้มหาวิทยาลัยได้คิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรภายในมี
นิ สั ย รั ก การอ่ า นมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ผลจากการด าเนิ น โครงการพบว่ า จ านวน
นักศึกษาที่ใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศมีเพิ่มขึ้น
สำนักงำน กศน.จังหวัดมหำสำรคำม ได้จัดทาโครงการที่เป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดทา “โครงกำรส่งเสริมกำรรู้หนังสือ” ดาเนินการโดย กศน.อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเป็นชุมนแห่งการอ่าน การเรียนรู้ ตามปรัชญา “คิดเป็น ” มีการบูรณาการอย่าง
สมดุลระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่รู้
หนังสือ/ลืมหนังสือ

วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม ได้สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดย
การจัดหาทรัพยากรการศึกษา หรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่ง เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการสอน
และเป็นไปตามมาตรฐานสภาการพยาบาล ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีโครงการเพื่อสนับสนุนและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการพยาบาล และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษามากที่สุด ดังนั้น จึงได้จัดทา “โครงกำรพัฒนำทรัพยำกร
กำรศึกษำและแหล่งกำรเรียนรู้ห้องสมุด ” เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้น การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น และการใช้งาน Google App
โดยดาเนินการหลัก ๆ คือ ดาเนินกิจกรรมห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีชีวิตชีวา จัดทาฐานข้อมูลวัสดุ
สารสนเทศ (หนังสือ ตารา วารสาร รายงานการวิจัย) การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการห้องสมุด การฝึกอบรม
การใช้งานห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม Google App และฐานข้อมูลต่าง ๆ แก่นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2562 การเข้าเล่มหนังสือใหม่ ซ่อมหนังสือและวารสารที่ชารุด เป็นต้น
ซึ่งผลจากการดาเนินโครงการ พบว่า
1) วิทยาลัยมีหนังสือ ตารา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้นเป็นไปตามเกณฑ์
สภาการพยาบาลครบ 5 ข้อ
2) มีห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่มีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสาขาในจานวนที่
เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย
3) วิทยาลัยมีเครื่องทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อความ
ต้องการ ทันสมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา
4) มีคู่มือการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (อยู่ระหว่างแก้ไข/ปรับปรุง)
5) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถใช้งานโปรแกรม Google App และฐานข้อมูลที่
วิทยาลัยกาหนดอย่างน้อย 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร ฐานข้อมูลสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลระบบกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน (วศม.) ร้อยละ 80
6) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อคุณภาพการจัดบริการของ
ห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.11
นอกจากนี้ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ยังได้จัดทา “โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรกำรศึกษำ
และแหล่งกำรเรียนรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ” สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล ในการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ นาไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาทรัพยากรการศึกษาหรือสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด มีการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้และทักษะการใช้งาน Google App ซึ่ง
วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ดังนี้ 1) ห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ 2) ห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในเรื่อง
ของการทบทวนและจัดทาคู่มือการให้บริการ จัดทามาตรฐานการให้บริการ การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
การให้บริการระบบเครือข่าย การให้บริการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมและเพียงพอสาหรับใช้งาน รวมไปถึงการกากับ ติดตาม คุณภาพ
และความเพียงพอของการจัดบริการ ซึ่งจากผลการดาเนินงานเกิดผลลัพธ์ที่ดี ดังนี้
1) วิทยาลัยมีเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้
- Projector 25 เครื่อง
- Visualizer 32 เครื่อง
- เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 16 ชุด
- เครื่องเสียงแบบพกพา 10 ชุด
- ชุดเครื่องเสียง พร้อมไมค์ประจาห้องเรียน ครบทุกห้อง
- มีอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (WiFi) มีขนาดความเร็ว 150/40Mbps. จานวน 35
จุด รองรับผู้ใช้สู งสุดจุดละ 60 User โดยระบบ Controller ครอบคลุมอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา โดย
วิทยาลัยมีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับบริการนักศึกษารวมทั้งหมดจานวน 351 เครื่อง โดยแยกเป็นเครื่อง PC
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จานวน 80 เครื่อง เครื่อง และคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคลที่ นักศึกษานามา
ลงทะเบียนและขอใช้รหัสวิทยาลัย (Notebook) จานวน 271 เครื่องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลและ
สถาบันพระบรมราชชนกกาหนด
2) มีคู่มือการจัดบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อคุณภาพการจัดบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับมาก 3.85 และ 4.03 (จากคะแนนเต็ม 5)
สาหรับโครงการที่สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรการศึกษา หรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ อีกโครงการหนึ่ง คือ “โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรพยำบำลและห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ให้
เอื้อต่อกำรเรียนรู้” เนื่องจากการศึกษาวิชาชีพทางการพยาบาล มีความจาเป็นที่จะต้องฝึกปฏิบัติทางการ
พยาบาลและทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ ฝึ กทักษะให้ เชี่ยวชาญ เสริมสร้าง
ความมั่นใจที่จะนาไปสู่การปฏิบัติทางการพยาบาลที่ดี จึงจาเป็นที่จะต้อ งจัดหาทรัพยากรการศึกษาหรือ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้ องปฏิบัติการพยาบาล และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้ส อดคล้ องกับ
หลักสูตรและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล พร้อม
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการห้องปฏิบัติการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้ น วิทยาลั ย พยาบาลจึ งได้จัดให้ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวน 1 ห้อง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวนขนาด 40 ที่นั่ง เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ
โครงข่าย (LAN) ที่ความเร็ว 150/40 Mbps และเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ความเร็ว 150/40 Mbps และมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล จานวน 3 คน รวมไปถึงการมี โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่มี
จานวนเพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้ งานทุกห้อง นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการพยาบาลก็ได้รับการพัฒนาให้
เป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล มีอุปกรณ์สาหรับการฝึ กปฏิบัติการพยาบาลสอดคล้องกับการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงทุกสาขา ในจานวนที่เพียงพอและพร้อมใช้ มีห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จานวน 3 ห้อง
มีห้องปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 1 ห้อง และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาล มี คู่ มื อ การจั ด บริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล และมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาและอาจารย์ พบว่าผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.10) และเมื่อสิ้ น สุ ดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจการใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาและอาจารย์เพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยจาก 4.09 เป็น 4.11)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรจัดกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้ภำยใน
อุทยำนกำรเรียนรู้มหำสำรคำม” ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี
สากล เพื่ อ การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ นั ก เรี ย นและผู้ ส นใจ ณ อุ ท ยานการเรี ย นรู้ ม หาสารคามหรื อ MK Park
(Mahasarakham Knowledge Park) ตั้งอยู่ใจกลางตัวอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยปรับปรุงอาคาร
ศาลากลางจั ง หวั ด แห่ ง เดิ ม ให้ ก ลายเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารการเรี ย นรู้ แ บบตั้ ง ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ก่
ประชาชาชนผู้สนใจ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคามที่เปิดโอกาสเด็กและเยาวชน ประชาชน ได้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“สร้ำงอำชีพและกำรมีรำยได้”
สำนักงำน กศน.จังหวัดมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน” เพื่อสนับสนุน
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เห็นช่องทางการประกอบอาชีพ การต่อยอดอาชีพเดิมให้พัฒนาขึ้น และนาความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 10,374 คน โดยได้ดาเนินการใน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบกลุ่มสนใจ เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีการรวมกลุ่ม หรือไม่รวมกลุ่ม โดย
มีผู้เรียนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ดังนี้
1.1 จั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ตามความ
ต้ อ งการและความสนใจที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม ของผู้ เ รี ย น
โดยจัดหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามภารกิจ
เช่ น อ าเภอเคลื่ อ นที่ จั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ การร่ ว มจั ด
กิจกรรมกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น ที่ประชาชนผู้สนใจ สมัครเรียน ณ สถานที่จัดกิจกรรม โดยจัดหลักสูตรไม่
เกิน 5 ชั่วโมง
2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ 13 คนขึ้นไป โดยจัด
หลักสูตรตั้งแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป
3. รูปแบบกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน เป็นการ
อบรม การศึ ก ษาดู ง าน การจั ด เวที ป ระชาคม หรื อ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลั กษณะเป็นการฝึ กอบรม มี เนื้ อหา
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต กิ จ กรรมเพื่ อ
พัฒนาสังคมและชุมชน การส่งเสริมการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้รั บความรู้ มี
เจตคติ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยโครงการ/หลักสูตรมีระยะเวลาตามความ
เหมาะสม และมีผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ากว่า 15 คน
นอกจากนี้ สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ยังได้ขับเคลื่อน “โครงกำร Smart ONIE เพื่อสร้ำง
Smart Farmer” เพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลที่ว่าเกษตรกรไทยต้องเป็น “เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)” คือ เป็นเกษตรกรที่สามารถบริหารจัดการการเกษตรที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการงานเกษตรเพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น “เกษตรกรต้นแบบ” หรือ Master
Trainer ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการการเกษตรที่ปรับตัวให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรอื่น ๆ ได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ เกษตรกร
จานวน 133 คน จัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน เป็นการอบรม และการศึกษาดูงาน กาหนดจัด 5 รุ่น ดังนี้
1. รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ และ
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ กศน.อาเภอบรบือ และศูนย์การ
เรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใหม่ บ้ า นนางั ว
ตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จั ง หวัดนครพนม กลุ่ มเป้าหมาย
จานวน 15 คน เป็นเกษตรกรจากอาเภอบรบือ
2. รุ่ น ที่ 2 จั ดระหว่างวัน ที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึ งวั น ที่
1 มีน าคม 2562 ณ กศน.อาเภอนาดูน และศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงน้อย ตาบลพระธาตุ อาเภอนาดูน
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 43 คน เป็ นเกษตรกรจาก 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอนาดูน อาเภอยางสีสุราช อาเภอนา
เชือก อาเภอกุดรัง และอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย
3. รุ่นที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี ยงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ไร่สไบนาง ตาบลเหล่า อาเภอโกสุมพิสัย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
บ้านเหล่าโพธิ์ ตาบลหนองกุงสวรรค์ อาเภอโกสุมพิสัย และสวนเห็ดตับเต่า บ้านคุยเชือก ตาบลหนองบัว
อาเภอโกสุมพิสัย กลุ่มเป้าหมาย จานวน 31 คน เป็นเกษตรกรจาก 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอโกสุมพิสัย อาเภอ
เชียงยืน และอาเภอชื่นชม
4. รุ่นที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2562 ณ ไร่คุณพ่อ บ้านหนองบึง ตาบลนาโพธิ์ อาเภอ
นาเชือก กลุ่มเป้าหมาย จานวน 15 คน เป็นเกษตรกรจากอาเภอวาปีปทุม
5. รุ่นที่ 5 จัดระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม
2562 ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งบ้าน
ดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย และศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแดง ตาบล
ศรีสุข อาเภอกันทรวิชัย กลุ่มเป้าหมาย จานวน
29 คน เป็นเกษตรกรจากอาเภอเมือง
อาเภอกันทรวิชัย และอาเภอแกดา
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายให้ กศน. มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในการสร้า งช่ อ งทางการขายสิ นค้า
เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนนั้น โดยให้ กศน. ทั่วประเทศ ช่วยเหลือประชาชน
ในการทาการค้าออนไลน์ e-Commerce หรือ e-Market ต่าง ๆ ผ่าน เว็บไซต์ Line , Facebook , Instagram
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สั่งการให้ กศน. เปิดพื้นที่ของ กศน.อาเภอ และ กศน.ตาบล ทั่วประเทศเป็น
“ศู น ย์ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อนไลน์ กศน.” (ONIE Online Commerce Center – OOCC)
เพื่อเป็นสถานที่สาหรับประชาชนแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ วางจาหน่ายหรือสร้างช่องทางการจาหน่ายสินค้า
ออนไลน์ ตลอดจนให้คาปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ในเบื้องต้นเน้นที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพ
ตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน

กำรฝึกอบรมพัฒนำวิทยำกรแกนนำครู ก.
การจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนา ครู ก. พัฒนาวิทยากรแกนนา กศน.
โครงการศูน ย์ ดิจิ ทัล ชุมชน : สร้ างเครื อข่ายดิจิทัล ชุมชนระดับตาบล หลั กสู ตร
ดิจิทัลระดับจังหวัด ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
กำรฝึกอบรมพัฒนำวิทยำกรแกนนำครู ข. และครู ค.
การอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกน
นาหลักสูตรดิ จิทัลชุมชน วิทยากรแกนน า ครู ข. และครู ค. โดยจัดทาแผนการ
พัฒนาครู เพื่อเป็นวิทยากรแกนนา ครู ข. และครู ค. หลักสูตร Digital Literacy
และ E-Commerce จานวน 146 คน ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ
โรงแรมวสุมหาสารคามอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เพื่ อ การพั ฒ นาการเป็ น ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน
สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนินการ
พัฒนากลุ่มเป้าหมายในปี 2562 แล้ว จานวน 2 รุ่น
โดยใช้หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร E-Commerce สอนการเปิด
ร้านค้าออนไลน์ให้กับประชาชนในชุมชน โดยตั้งเป้าหมายไว้ 4,137 คน และใน
ปีงบประมาณ 2562 ประชาชนเข้ารับการอบรม จานวน 4,300 คน
ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการดาเนิ น โครงการ คื อ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ดมหาสารคาม ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริม
สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม มีความรู้ความสามารถในการขยายผลความรู้การ
จัดกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน และกศน.ตาบล เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ขยายผลการขายสินค้าออนไลน์ การเปิด
พื้นที่เพื่อการจาหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระบบ การรับงานไปทาที่บ้าน รวมถึงการ
สร้างงานลักษณะใหม่ ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัลชุมชน สนับสนุนให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีการดาเนินงานในรูปแบบ
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)
นอกจากนี้ สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนิน “โครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุ ” เพื่อให้ ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การดูแ ล
รักษาสุขภาพรักษาจิตใจ และดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70
ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ของ
กระทรวงสาธารณสุข และการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงในชุมชน ซึ่งสานักงาน กศน.
จังหวัดมหาสารคาม ได้ สารวจความพร้อมของสถานศึกษา ดาเนินการประชุม
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการ พร้อมกับวางแผนและการดาเนินงานจัด
โครงการร่วมกับสถานศึกษา ผลจากการดาเนินโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการฝึกตามกระบวนการ สามารถนาความรู้ที่ได้รับในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
และปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้และสามารถความนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจาวัน มีความพร้อมได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่จะรองรับ
ระบบการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเป็นอย่างดี มีจิตสานึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ได้จัดทา “โครงกำร 1 คน 2 ใบประกำศ” เพื่อเป็นการให้
โอกาสแก่นั กเรี ย นที่มีความสนใจและความถนัดในสายวิช าชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนจะได้รั บ วุ ฒิ
การศึกษา 2 หลักสูตร คือ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สามารถนาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาและปริ ญญาได้ หรือนาไปใช้ในการสมัครงานสอบ
บรรจุรับราชการ โดยดาเนินการให้นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในสถานศึกษาสายอาชีพได้เข้าเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ และการดาเนินสนับสนุน ประสานสถาบันที่จะส่งนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษาสาย
อาชีพ เพื่อให้ได้ใบประกาศจากสถานศึกษาดังกล่าว

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สภาพสังคมไทยปัจจุบั น สะท้อนว่าคนไทยยังขาดคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์
สุจริต และจิตสาธารณะ มีค่านิยมที่ยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการคานึงถึงสังคม ส่วนรวม รักสนุกและความ
สบาย ขาดความอดทน วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าความดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังขาดทักษะใน
การคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ละทิ้งค่านิยมอันดีงาม และลดคุณค่าของความเป็นไทย การศึกษา
จาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการวางรากฐานบนค่านิยมที่ดีของสังคมไทย ดังเช่น การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 “รัฐต้องดาเนินการด้านการศึกษา …
(6) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ…”
การพัฒนาคนจาเป็นต้องพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ ไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อให้การพัฒนาเกิดความสมดุลและครอบคลุมทุกมิติ ดังนั้น การจัดการศึกษาจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (พ.ศ.2560-2579) ในการพั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี
คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดมหาสารคาม โดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ได้มีความพยายามจะผลักดัน ส่งเสริม และ
พัฒนาผู้เรียนในจังหวัดให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน รวมถึงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้เรียน และการป้องกันยาเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมทางด้านร่างกาย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดมหาสารคามได้ดาเนิน โครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
“กำรรั กษำและธ ำรงไว้ ซึ่ งสถำบั น หลั ก ของชำติ กำรยึ ดมั่ นในกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง”
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดความรัก เทิดทูน และ
ธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ในระบบการศึกษาได้จัด ทา
ผ่านโครงการลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี รวมถึงโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งหน่วยงานในจังหวัด
มหาสารคามได้ดาเนินกิจกรรมสาคัญ ๆ ได้แก่

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มหำสำรคำม ได้ดาเนินโครงการ
“เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชำติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2562”
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษานี้ อีกทั้งยังเป็น
การปลูกจิตสานึกให้ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้ บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากร
ทางการลู ก เสื อ มี ค วามยึ ด มั่ น ในความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริ ย์ ซึ่ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมในวั น ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ
มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ วิ ท ยาเขตมหาสารคาม ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ได้นาลูกเสือ เนตรนารี
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,396 คน
“โครงกำรยุ ว กำชำดจิ ต อำสำ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจำปี 2562” เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกให้แก่สมาชิกยุวกาชาด ในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ผ่ า นกระบวนการท ากิ จ กรรมยุ ว กาชาดปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ และ
กิจกรรมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ และบาเพ็ญประโยชน์ 28 กรกฎาคม
2562 โดยมีสมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ จานวน 120 คน และสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา เข้าร่วม
กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ และบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ จานวน 400 คน
“โครงกำรฝึกอบรมเจ้ำ หน้ำ ที่แ ละผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตร
ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด”
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด และนาหลักการ วิธีการแนวปฏิบัติของ
ยุวกาชาด นาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีครูผู้สอน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 60 คน
นอกจากนี้ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม ยังได้จัดทา “โครงกำรกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1” ขึ้น ระหว่าง
วั น ที่ 5 – 6 สิ ง หาคม 2562 ซึ่ ง จั ด พร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศ โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานชุ ม นุ ม จ านวน 1,053 คน
ประกอบด้วย ลูกเสือสารอง ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการดาเนินงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนั้นได้ส่งเสริมให้ลูกเสือ

ได้ทากิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และ
ลูกเสือสารองได้แสดงออกถึงความสามารถทักษะทางลูกเสือ
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำร
กิจกรรมลูกเสือวิสำมัญ ระดับภำค” และ“โครงกำรกิจกรรม
ลูกเสือวิสำมัญ ระดับชำติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ
เข้ า ใจในพิ ธี ก ารของลู ก เสื อ ระดั บ ภาค ระดั บ ชาติ เพื่ อ ให้
ลูกเสือได้รับความรู้และประสบการณ์การทางานเป็นระบบหมู่
คณะ อันจะนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อพัฒนาทักษะทางกาย สติปัญญา และอารมณ์ให้แก่ลูกเสือ
และเพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ในระดับต่อไป
วิทยำลัยกำรอำชีพ พยัค ภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรเข้ำ ค่ำ ยพัฒนำ
คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนนักศึกษำใหม่ ” เพื่อจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อให้
นั กเรี ย นนั กศึกษาได้เ ข้ารั บการปฐมนิเ ทศนัก ศึก ษาใหม่ และเพื่อบูรณาการ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น
นักศึกษา ผลจากการดาเนินโครงการ ส่งผลให้
นักศึกษาใหม่มีความรัก สามัคคี เห็นความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
ในโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนระดับ ปวช.1 จานวน
350 คน และนักศึกษาระดับ ปวส.1 จานวน 150 คน
นอกจากนี้ วิทยาลัยการอาชีพพยั คภูมิพิสั ย ยังได้
ดาเนิน “โครงกำรส่งเสริมบุคลิกภำพและคุณลักษณะควำม
เป็น ผู้น ำ” เพื่อให้ นั กเรี ย นนั กศึกษา มีการกล้ าแสดงออก
อย่ า งถู ก ต้ อ ง มี บุ ค ลิ ก ภาพและภาวะผู้ น า ผู้ ต ามที่ ดี และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และดาเนิน “โครงกำรอบรม
ภำวะผู้นำคุณธรรมนำควำมรู้ ประจำปี 2562” เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของ
ช า ติ ไ ด้ เ รี ย น รู้ ข้ อ คิ ด คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น
พึงประสงค์ จากการปฏิบัติจริง พัฒนาความเป็นผู้นาของนักเรียนนักศึกษาองค์การ
วิชาชีพและตัวแทนชมรม มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการในชั้นเรียน และนักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาบุคลิกภาพใน
สังคม

วิ ท ยำลั ย เทคนิ ค มหำสำรคำม มี โ ครงการที่ เ ป็ น การ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย น คื อ “โครงกำร
เสริมสร้ำง คุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2562” ซึ่งภายใต้โครงกาประกอบด้วยกิจกรรม
ย่อยหลายกิจกรรม เช่น การขับเคลื่อนงานจิตอาสา "เราทาความดี
ด้ ว ยหั ว ใจ" อั น เป็ น โครงการที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
โครงการ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามสมั ค รสมานสามั ค คี มี ค วามสุ ข และประเทศชาติ มี ค วามมั่ น คงยั่งยืน
ดาเนินการในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หนองเล็งเบ็ญ บ้านหม้อ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
นอกจากนี้ ยังได้ดาเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 10 เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาเทคนิค
มหาสารคาม
องค์กำรบริ หำรส่วนจัง หวัด มหำสำรคำม ได้พัฒ นาคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียน ผ่านการจัดทาโครงการที่สาคัญ ได้แก่ “โครงกำรเยำวชนต้นแบบธรรมดี ได้ดี” โดยการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสติปัญญา ศีลธรรม และการเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักหน้าที่ของ
ตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมทั้งมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจาวัน และ “โครงกำรจัดตั้งศูนย์
พุทธศำสนำในโรงเรียน” โดยดาเนินการจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมให้สถาบันศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเยาวชนให้สามารถปฏิบัติตนเป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรวันสำคัญของชำติ”
เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมเทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ข องไทย นอกจากนี้ ยั ง ได้ ด าเนิ น “โครงกำรวั น ส ำคั ญ ทำง
พระพุทธศำสนำ” เพื่อเป็นการรักษาประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานและเผยแพร่ให้กับเยาวชนได้ทราบ
วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ จึงได้มีการจัดโครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น
นอกจากนี้ ยั งได้ดาเนิ น “โครงกำรวัน ไหว้ค รู ” เนื่องจากมี
นักศึกษาใหม่เข้าเรียนในสถาบันทั้ง 3 คณะนักศึกษาใหม่เหล่านี้มาจาก
ภูมิล าเนาที่แตกต่างกัน การมาศึกษาต่อในสถาบันนี้ จึงควรมีความ
จ าเป็ น ที่จ ะต้องเรี ยนรู้และปรั บ เข้ า
กั บ บุ ค คลสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ใหม่ ๆ รวมถึงการดารงตนในขณะเป็นนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ตนเอง
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม ได้ดาเนิน
“โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษำ” เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีและมีคุณธรรมของ
สั งคม ซึ่งผลการดาเนินโครงการวัดจากความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม
โครงการอยู่ที่ ร้อยละ 4.36
“กำรน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรดำรงชีวิต”
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านการศึกษา เป็น การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้เรียนและ
บุคลากรภาคการศึกษา ได้ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันและการปฏิบัติ
ภารกิจ เช่น การบริ ห ารการศึกษา การบริ ห ารจัดการงบประมาณการศึกษา การจัดสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน เป็นต้น เพื่อ ให้เกิดกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต เกิดการปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียน เด็ก และเยาวชน ให้มี
จิตสานึกและอุปนิสัย “พอเพียง” เพื่อจะได้สามารถดารงตน และดาเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามได้มีโครงการเพื่อ
เป็นการสร้างเสริมอุปนิสัยและหลักความพอเพียงให้กับผู้เรียน โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
สำนักงำน กศน. จังหวัดมหำสำรคำม ภายใต้การดาเนินงานของ
กศน. อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนิน “โครงกำรกำรจัด
กระบวนกำรเรี ย นรู้ ต ำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดย
ดาเนินการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกิจกรรม “การจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในระดับตาบล” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่ตอบสนองความต้องการในชุมชน
บนฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม อ ยู่ ดี
มีสุ ข ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และพร้ อมที่จ ะก้ า วสู่
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
วิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม ได้ดาเนิน “โครงกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถำนศึกษำพอเพียง)” เพื่อปลูกฝังกระบวนการคิด การดาเนินชีวิต ให้
ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งแก่บุคลากรของวิทยาลัย ให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้

“กำรส่งเสริมสุขภำวะที่ดีให้แก่ผู้เรียนและกำรป้องกันยำเสพติด”
การมีสุขภาวะที่ดี หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี สุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน คือ กาย จิต สังคม และ
ปัญญา ซึ่งระบบการศึกษาสามารถส่งเสริม สุขภาวะทางด้านจิตใจและสังคม ผ่านกระบวนการปลูกฝัง กล่อม
เกลาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน การส่งเสริมสุขภาวะด้านร่างกาย ผ่านกระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และการกีฬา และการส่งเสริมสุ ขภาวะทางปัญญา ได้พัฒนาผ่านกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
สติปัญญา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในภาพรวมของประเทศยังพบปัญหาด้านยา
เสพติด ทั้งในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้ายาเสพติด ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาทุกสังกัด ทุกประเภท
จึงพยายามสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
การสร้ างเสริมสุ ขภาวะของเด็กและเยาวชนให้ ห่างไกลยาเสพติด ดังตัว อย่างโครงการของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม
เขต 1 ได้ ด าเนิ น “โครงกำรอบรมลู ก เสื อ ต้ ำ นภั ย ยำเสพติด
ประจ ำปี 2562” เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์
จิ ต อาสา จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา และมี วิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติด เรียนรู้ทักษะการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 37
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้ารับการอบรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 3 วัน
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) เพื่อดาเนินโครงการ “ค่ายทักษะชีวิต” ผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ
ซึ่งส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึ กษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดาเนินโครงการดังกล่ าวภายใต้ ชื่ อ
“โครงกำรอบรม “ค่ำ ยทักษะชีวิต ” เพื่อป้องกัน กลุ่ม ผู้ มีโ อกำสเข้ำ ไปเกี่ย วข้ องกับ ยำเสพติด ” โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียน จากโครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน เข้าอบรมค่ายทักษะชีวิตตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อดาเนินโครงการแล้วย่อมส่งผลให้ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สามารถขับเคลื่ อน
นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครู
นั กเรี ย น และบุ คลากรในสถานศึกษา ที่ผ่ านการอบรมได้ตระหนักถึง โทษ/พิษภั ย ของยาเสพติด เกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเกิดทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้
วิ ท ยำลั ย เทคนิ ค มหำสำรคำม มี การดาเนิน กิจ กรรมป้ อ งกัน และแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ส าหรั บ ด้านการส่ ง เสริ มสุ ขภาพทางกาย
จั ง หวั ด มหาสารคาม ได้ ด าเนิ น “โครงกำรแข่ ง ขั น กี ฬ ำ สพฐ.เกมส์
ระดั บชำติ ” ขึ้น น าโดยส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 และ
เขต 3 สนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ ให้
ความสาคัญกับการนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้นา
นโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนงานด้านการนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา มี
การส่ งเสริ มการเล่ น กีฬาในสถานศึกษา การอบรมผู้ ฝึ กสอนกีฬา และการ
จัดการแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
สพฐ.เกมส์ ได้แบ่ งการแข่งขัน กีฬาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ
กาหนดแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล คีตะมวยไทย
และศิล ปะแม่ไม้มวยไทย ในรุ่ น อายุ การแข่งขัน 3 รุ่น คือ ระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 15 ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 18 ปี)
สาหรับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับ
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 นาโดย สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1และเป็นได้รับมอบหมายให้
เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่
27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม2561 ณ มหาวิทยาลั ยการกี ฬ า
แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม และผลการแข่งขัน สพฐ.เกมส์
2561 ระดับชาติ ปรากฏว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้ช นะการ
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ดังนี้
- ประเภท 18 ปี (ทีมชาย) เหรียญทอง
- ประเภท 15 ปี (ทีมชาย) เหรียญเงิน
มหำวิ ท ยำลั ย กำรกี ฬ ำแห่ ง ชำติ วิ ท ยำเขตมหำสำรคำม ได้
ดาเนิน “โครงกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ” เพื่อจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กี
ฬ
า

ที่เปิดให้บริการนักศึกษาบุคลากรและชุมชน ซึ่งผลการดาเนินโครงการวัดจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่
ที่ ร้อยละ 4.20
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำประถมศึก ษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้รับนโยบายจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริ หารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา ให้ดาเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ กากับ ติดตามและ
ประเมิน ผลการดาเนิ น งานโครงการพัฒ นาระบบน้าดื่มสะอาดใน
โรงเรียน จานวน 39 โรงเรียน และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ ดี จ านวน 8 โรงเรี ย น ประจ าปี 2561 ดั ง นั้ น สพป.
มหาสารคาม เขต 1 จึ งได้จั ดทา “โครงกำรควบคุม ตรวจสอบ
ก ำกั บ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรพัฒนำ
ระบบน้ำดื่มน้ำสะอำดในโรงเรียน และโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลอำหำรที่ดี ประจำปี 2561” โดย
ดาเนินการออกติดตามผลการดาเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล การ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลการดาเนินโครงการ ปรากฏว่า โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ
สามารถดาเนินงานทั้งในด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของความโปร่งใส คุ้มค่า ยึดหลักนิติธรรม และหลักคุณธรรมอันเป็นประโยชน์
ในการดาเนินงาน
“กำรศึกษำเพื่อพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สร้ำงเสริมอัตลักษณ์ และสำนึกรักบ้ำนเกิด”
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสนับสนุนงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น โดย
สถาบั น อุดมศึกษาจะต้องรับ ใช้สังคม ทั้ งด้านการสร้างองค์ความรู้ การผลิ ตกาลั งคนของชาติ การบริการ
วิชาการ และการร่วมแก้ปัญหาวิกฤติของชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดาเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้สนับสนุนนโยบายในการดาเนินงาน “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน” ขึ้น
ภายใต้ “โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนแบบยั่งยืน ” เพื่อตอบสนอง
แนวนโยบายของชาติหนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย เพื่อร่วม
สร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ และในปีงบประมาณ 2555-2560
สนับสนุนต่อยอดการดาเนินงาน ภายใต้ชื่อ “โครงการหนึ่ง
หลักสูตร หนึ่งชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนสูงสุดสามารถพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และ
เพื่อเป็นการขยายผลงานวิชาการการรับใช้สังคม จนกระทั่งใน

ปีงบประมาณ 2561 ได้สนับสนุนภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” และในปัจจุบัน
ปีงบประมาณ 2562 ได้ สนับสนุน ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณการหลักสูตรเพื่อชุมชน” เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์ของคณะ/หน่วยงาน ขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การดาเนินงานด้านการบริการวิชาการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้จัดทา “โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักบริกำรวิชำกำรรับใช้สังคม” ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเกิด
องค์ความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและองค์ความรู้ในการบูรณาการสู่ภ ารกิจ
4In1 (การบูรณาการการบริการวิชาการ ร่วมกับ การวิจัย การเรียนการสอน และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
และเป็นการต่อยอดขยายผลงานวิชาการการรับใช้สังคมให้สามารถเป็นต้นแบบแก่สถาบันอื่น รวมทั้งการสร้าง
แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อยอดจากโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชนต่อสังคมโดยภาพรวม
สาหรับกิจกรรมได้ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสร้างแนวคิดและเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคม” เมื่อวัน
อังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรม
จ านวน 38 คน ครั้ ง ที่ 2 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และ
แนวทางการพัฒนาบทความ” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม และ บ้าน
ห้วยทราย ต.โนนราศี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยมีผู้สมัครเข้า
ร่ ว มอบรม จ านวน 32 คน ผลการด าเนิ น การปรากฏว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงกา รสามารถเข้ า ใจและอธิ บ าย
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบชุมชนได้ สามารถนาความรู้ เทคนิค วิธีการศึกษา และเครื่องมือการ
เก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วมไปปรับใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนได้ สามารถออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งชุมชนได้ และส่ งผลให้ผู้เข้าร่ว มโครงการเกิดแรงบันดาลใจ ทราบ
แนวทางการพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ในส่วนปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการต่อ จะพบว่างบประมาณสนับสนุนที่
ไม่เพียงพอและระยะเวลาในการดาเนินการที่จากัดยังเป็นอุปสรรคสาคัญ อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการยังมีจานวน
น้ อ ย ซึ่ ง แนวทางการพั ฒ นาโครงการในครั้ ง ต่ อ ไปจะต้ อ งมี ก ารจั ด การความรู้ ภ ายในก่ อ น ( KM) สร้ า ง
กระบวนการพี่เลี้ยงประกบคู่กับโครงการที่ได้รับทุน มีการจัดทาคู่มือการลงพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์
นักวิจัย และผู้ได้รับทุน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็ นผู้มีจิตอาสาและสมัครใจ และโครงการควรจะต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม ได้ดาเนินการพัฒนานักศึกษาใน
สังกัด โดยใช้บริบทชุมชนท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้อ งถิ่น
บู ร ณาการในการจั ด การเรี ย นการสอน ผ่ า นการจั ด ท า “โครงกำร
บูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น และพัฒนำนักศึกษำกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน” โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ การพัฒนานักศึกษาให้
เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมสาคัญ คือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ จากปราชญ์
ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี 2) กิ จ กรรมการฝึ ก
ปฏิบัติจริงของนักศึกษา การร่วมวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างนวัตกรรม
และผลงานอันเกิดจากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับหลักวิชาใน
การดูแลสุขภาพของครอบครัว อนามัยโรงเรียน และสุขภาพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
3) จัดเวทีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการเรียนรู้ รวบรวมผลงาน
โดดเด่น เพื่อสนับสนุนเสนอต่อการประชุมเวทีต่าง ๆ พัฒนาคู่มือ/เอกสารเพื่ อ
เผยแพร่ผลงาน เป็นคลังความรู้และผลงานนักศึกษา
ทั้งนี้ เมื่อดาเนินโครงการแล้ ว ผลปรากฏว่า เกิดประโยชน์ แ ละ
คุณค่ากับนักศึกษาในด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การได้องค์ความรู้ใหม่ในการดูแลสุขภาพโดยการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแล
ภาวะสุขภาพ โดยเน้นให้ผู้รับบริการสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพตามบริบทของชุมชน เกิดนวัตกรรมทางด้านการดูแลสุขภาพชุมชน จานวน 20 ผลงาน
ซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดและเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ จานวน 2 รางวัล และระดับชาติ จานวน
3 รางวัล
สำนักงำน กศน.จังหวัดมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและ
ชุมชน” เพื่อพัฒนาประชาชนให้ มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมที่ ก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
สังคมอย่างสูงสุด เกิดความเข้าใจและพัฒนา
คุ ณ ค่ า ของสถานที่ ส าคั ญ บุ ค คลส าคั ญ ใน
ชุมชน สู่ การสร้ างความภาคภูมิใจในชุมชน
ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมประชาชน และศึกษา
ดูงานชุมชนต้นแบบ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มุ่งสู่สำกล
ในเรื่องคุณภาพการศึกษาปัจจุบัน พบว่า ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (2561) ของนักเรียนทั่วประเทศ
อยู่ในระดับต่ามาก โดยพบว่าผลคะแนนเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของประเทศ ไม่มีรายวิชาใดได้
คะแนนเกินร้อยละ 50 ส่วนผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ นานาชาติ (Programme for
International Student Assessment : PISA) (2015) ซึ่งมุ่งเน้นการประเมิน ความสามารถของนักเรียนใน
การนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ จากการเรียนรู้ไป ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยอายุ 15 ปี ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (OECD) ทุกวิชา
นอกจากนี้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ เน้น
กระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งขาดทักษะการแก้ปัญหา การตั้งคาถาม และ
แสวงหาความรู้ ดังนั้ น การแก้ปั ญหาในปั จจุบันต้องมีการปรับปรุง พัฒ นาหลั กสู ตรและกระบวนการจั ด
การศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ต้องมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถที่
จะรับมือกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ระบบการศึกษาแบบเก่าที่มีแนวคิดว่า บัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ
บัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงเนื้อหาดีที่สุด เป็นผู้ที่สอบผลการทดสอบสูงที่สุด และระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
เนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตร ตาราเรียน มากกว่าการฝึกให้เด็กมีทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน จึงไม่สามารถสร้าง
บัณฑิตเพื่อรับมือกับสภาพสังคมปัจจุบันได้
ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้ในปัจจุบัน จะต้องสนองตอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน ผู้เรียน
จะต้องมีทักษะสูง ระบบการศึกษาต้องผลิตกาลังแรงงานที่มีความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ กล่าวคือ ต้องเร่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเป็น
ผู้นา ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่ว
โลก สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ มของประเทศ อี ก ทั้ ง
สถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้ กับประเทศชั้นนา
อื่น ๆ
จังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
“กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ”
ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวัดมหาสารคาม ได้ ด าเนิ น “โครงกำร
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำน
ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด มหำสำรคำม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพั ฒนา
แนวทางและนวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด และ
เพื่ อพั ฒนาการศึ กษา ยกระดั บคุ ณภาพของผู้ เรี ยน ยกย่ อง เชิ ดชู เกี ยรติ
ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการนี้ สานักงานศึกษาธิการจั งหวัดมหาสารคามได้ ดาเนินการวาง
แผนการดาเนิ นงาน Coaching Teams ระดั บ จั ง หวั ด จากทุ ก หน่ ว ยงาน
ทางการศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ศธจ.
มหาสารคาม, สพป.มค. เขต 1 และ เขต 2, สพม.เขต 26, อบจ.
มหาสารคาม, ส านั ก งานเทศบาลเมื อ งมหาสารคาม, ส านั ก งาน
พระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด มหาสารคาม, มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม,
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ
ห้ องประชุมเสมาตักสิ ล า ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 คน
ต่อมาได้ดาเนินการจัดทาแนวทางนิเทศระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม
แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
มาเป็ น วิ ท ยากรในการน าเสนอ BP ด้ า นการนิ เ ทศ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในจั ง หวั ด มหาสารคาม และได้ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ค รั้ ง ที่ 1 ในระดั บ เขตตรวจราชการ (ร้ อ ยเอ็ ด
มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์) ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ Supervisor Teams ของแต่ละจังหวัด
ราชการ (ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์)
ด าเนิ น การท า MOU กั บ ทุ ก หน่ ว ยงาน/ทุ ก โรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ Coaching Teams เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์
ประชุมแก่งเลิ ง จาน อาเภอเมือ ง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ เข้าร่ ว ม
ประชุม 70 คน ซึ่งผลที่ได้รับ คือ ทุก หน่วยงาน/ทุกโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ มีความตระหนักและมีความเข้าใจในการดาเนินงานให้
ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อมาดาเนินการ
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
Coaching Teams และพั ฒ นาแนวทางการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
O-NET ระดั บ จั ง หวั ด เมื่ อ วั น ที่ 29-30 มิ ถุ น ายน 2562 โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 75 คน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนิน การ
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ Coaching Teams เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
นิ เ ทศ ด้ ว ยกระบวนการ Focus Group การนิ เ ทศโรงเรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ Coaching
Teams โดยกาหนดปฏิทินการนิเทศอยู่ 2 ครั้ง ซึ่งผล
จากการนิเทศ พบว่า โรงเรียนมีความตื่นตัว ตื่นเต้นที่
Supervisor Teams ลงไปนิเทศ ให้การต้อนรับและ
ให้ ความร่ ว มมือในกิ จ กรรมการนิ เทศอยู่ ในระดั บ ดี
มาก ครู / ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ค วามตื่ น ตั ว ที่ จ ะปรั บ
กระบวนการเรียนการสอนจากกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

อยากให้มีการนิเทศจาก Supervisor Teams อย่างต่อเนื่อง และอยากให้มีโครงการ Coaching Teams อย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ในกิจ กรรมสุ ดท้าย ได้จัด เสวนาวิช าการ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และต่อยอด การพัฒ นา
กระบวนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams
และโรงเรียนเครือข่ายและถอดบทเรียนที่ได้จากกการดาเนินโครงการ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการนี้ คือ ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งในระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด มหำสำรคำม ได้ จั ด ท า
“ โ ค ร ง ก ำ ร TFE (Teams For Education) จั ง ห วั ด
มหำสำรคำม” เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของข้ อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การศึ ก ษา กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาและที่เกี่ยวข้องของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่ งเสริม
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบ/แนวทางการพั ฒ นา
นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
และเพื่อให้ ส ถานศึกษาทุกสั งกัดในจั งหวัดมีร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามโครงการ
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล /จั ด ท าสารสนเทศผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ใน
ระดับจังหวัด
3. คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษานาร่อง
ในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
4. พัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับจังหวัด และวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด
5. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่ได้ รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษานาร่องในการนารูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ไปใช้ (แจ้งแล้ว)
6. นิเทศ กากับ ติดตามและร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่
7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกสถานศึกษานาร่อง
8. จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน และยกย่อง เชิดชูเกียรติ สรุปผล
9. จัดทาเอกสารรายงานผลดาเนินงาน เผยแพร่รูปแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้หน่วยงาน/
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
ซึ่งผลจากการดาเนินโครงการ พบว่า มีข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ในระดั บ จั ง หวั ด มี รู ป แบบ/แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ จั ง หวั ด

ตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีเอกสารรายงานผลดาเนินงาน เผยแพร่รูปแบบในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
มหำสำรคำม เขต 1 ได้ดาเนิน “โครงกำรจัดสอบทำงกำร
ศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่
6 และชั้น มัธ ยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561” ตามที่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้
มอบหมายให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต 1 เป็นศูนย์สอบ มีหน้าที่ประสานการจัด
สอบระหว่ า งโรงเรี ย น ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
คณะทางาน และดูแลการจัดสอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. อุดมศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
พระปริยัติธรรม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 3,931 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จานวน 1,250 คน ได้รับการทดสอบวัดความรู้และความคิดครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
นอกจากนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ยังได้ดาเนินการ “โครงกำร
จั ด สอบวัด ควำมสำมำรถพื้น ฐำนของผู้เ รี ยนระดับชำติ (National Test :
NT) ปีกำรศึกษำ 2561” ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นศูนย์สอบ ดาเนินการทดสอบ
ความสามารถพื้ น ฐานของผู้ เ รี ย นระดั บ ชาติ ( National Test : NT) ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ทุ ก คนจากโรงเรี ย นทุ ก สั ง กั ด ในเขต
พื้นที่ โดยวัดความสามารถพื้นฐานสาคัญ 3 ด้าน คือ ด้าน
ภาษา (Literacy) ด้ า นค านวณ (Numeracy) และด้ า น
เหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมินที่ได้จะเป็น
ข้อมูลสาคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดาเนิน
“โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมำณ 2562” เพื่อ
ปลู ก ฝั ง นิ สั ย รั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นปฐมวั ย ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์ ปลูกฝังนิสัยรัก
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และขยายผล
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สู่โรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงเรียน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ดาเนินโครงการ “กำรพัฒนำระบบกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้สู่กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือและวัด
ประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับภาระงาน/ชิ้นงาน และสามารถวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ตามสัดส่วน พฤติกรรมการเรียนรู้ เตรียมสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ (O-NET / PISA) ซึ่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การประชุมปฏิบัติการสร้างแนวทางวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ O-NET เป็นฐาน ระดับ ม.3 และ ม.6 โดยดาเนินงานระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และศึ กษานิเทศก์ ในสังกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่ว ม
โครงการ จานวน 50 คน ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ คือ การได้เอกสารประกอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้ O-NET เป็นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม ได้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในมิติ คุณภาพผู้เรียน การปรับปรุงหลักสูตร
การจ้างครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและครูชาวต่างชาติ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ได้ส นั บ สนุ น งบประมาณให้ กับสถานศึกษาในสั งกัด ผ่ านการจัดทา “โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา” “โครงการจ้ า งครู ช าวต่ า งชาติ ส อนในโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
มหาสารคาม” “โครงการจ้างครูผู้สอนเฉพาะรายวิชาที่ขาดแคลน” และ “โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม”
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ได้พัฒนาผู้เรียนในสังกัดด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเก่ง และการพัฒนาเด็ก
พิเศษเรียนร่วม ผ่านการสนับสนุนงบประมาณและจัดทาโครงการ ดังนี้ “โครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะ
วิช าการพร้ อมแสดงผลงานระดับ จั งหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ” “โครงการส่ งเสริมพัฒ นาศักยภาพ
แนวทางการศึกษาต่อ ” “โครงการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นั น ทนาการ” “โครงการพัฒ นาเด็กพิเศษเรียนร่วม” และ “โครงการพัฒ นาผู้ เรียนสั งกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น)” นอกจากนี้ ยังได้จัดทา “โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและควำมสำคัญ
ของกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยหลักสูตร” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทา ปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ บริบทสถานศึกษา ซึ่ง อบจ.มหาสารคาม ได้ ดาเนินการสนับสนุนและ
พัฒนาสมรรถนะและความสาคัญของการเรียนรู้ ตามเป้าหมายแก่ส ถานศึกษาในสังกัด ซึ่งผลที่ตามมา คือ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตามวัตถุประสงค์ โดยได้มีการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนาให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานศึกษา
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม) ได้เห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน โดยมีความพยายามที่จะผลักดันให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทั้งระดับภาคและระดับประเทศ จึงได้จัดทา “โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรของ
นักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2561-2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน การ
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน
เช่ น การส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 68 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ระดั บ ภาค และ

ระดับประเทศ การแข่งขันทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรมด้านภาษาไทย การสอบนักธรรม
สนามหลวง ตรี โท และเอก การร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี กี ฬาหมากกระดาน
กีฬาว่ายน้า และการแข่งขันกีฬาอนุบาล เป็นต้น ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วจานวน 518 คน ถือว่า
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเบื้องต้น คือ 400 คน นอกจากนี้ ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ พบว่า มี
ปัญหาด้านการประสานงานกับหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีปัญหาด้านสุขภาพ
ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการครั้งต่อไปว่า ต้องเน้นเรื่องการประสานงานให้มากขึ้น
และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันสารองในกรณีนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม) ได้จัดทา “โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียน
ที่มีผลกำรเรียนก้ำวหน้ำและผลกำรเรียนเป็นเลิศ ” เพื่อเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียน กระตุ้นในนักเรียนมีความพยายามในการพัฒนาและรักษาระดั บ
ผลการเรียน และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ จานวน 3
กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผลการเรียนก้าวหน้าระดับชั้น ม. 2, 3, 5 และ ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี
การศึกษา ที่มีผลการเรียนเพิ่มขึ้นมากที่สุด 10 ลาดับแรกของสายชั้น 2) กลุ่มนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม 4.00 และ 3) กลุ่มนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ โดยนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการจะได้ร่วมไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ประเทศลาว) ร่วมกับอาจารย์
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-Net) ประจำปีกำรศึกษำ
2562” เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น การจั ด สอบ V-NET การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา โดยร่วมมือกับ สทศ. ในการจัดสอบ
V-NET ให้แก่นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.
ชั้นปีที่ 2 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตร ปวช.ชั้นปีที่ 3 วิทยาลั ย
การอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ระหว่างวันที่ 26–27 มกราคม 2562
ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เ ศษประจ ำจั ง หวั ด มหำสำรคำม ได้จัดทา
“โครงกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิ ภ ำพในกำรให้บริ กำรช่วยเหลื อ
ระยะแรกเริ่ มแก่ค นพิกำร” เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการให้ บริการทาง
การศึ ก ษาหน่ ว ยบริ ก าร ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจ าจั ง หวั ด
มหาสารคาม โดยมีกิจกรรมดาเนินการ ดังนี้
1. กิจ กรรมส ารวจผู้ พิการในวัย เรี ยนของแต่ล ะหน่ว ยบริ ก าร
1) จัดทาแบบสารวจข้อมูลผู้พิการในวัยเรียน (อายุ 0-18 ปี)
2) ลงพื้นที่ทาการติดต่อ ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล โรงพยาบาล
ชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่ทุกอาเภอในจังหวัดมหาสารคาม
3) รวมรวมข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผล คัดแยกผู้พิการที่ได้รับบริการ
ทางการศึกษาแล้ว และที่ยังไม่รับการศึกษาเพื่อลงพื้นที่ผู้พิการกลุ่มเป้าหมาย
2. กิจกรรมจัดทาปฏิทินการดาเนินงานและให้บริการตามปฏิทินของหน่วยบริการ
1) วางแผนจัดทาปฏิทินการให้บริการผู้พิการในพื้นที่ของแต่ละหน่วยบริการ
2) จัดรูปแบบการให้บริการผู้พิการในพื้นที่คือ วันจันทร์–พุธ ให้บริการที่หน่วยบริการของ

แต่ละพื้นที่ และวันพฤหัสบดี–ศุกร์ บุคลากรที่ประจาหน่วยบริการออกให้บริการผู้พิการที่อยู่ตามบ้านในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยบริการ
3. กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยบริการให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
1) ปรับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยบริการให้มีความพร้อมในการให้บริการ
4. กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของหน่วยบริการ
1) คณะนิเทศ กากับ ติดตาม ลงพื้นที่หน่วยบริการแต่ละหน่วยเพื่อติดตามการดาเนินงาน
และชี้แนะแนวการทางการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ผลจากการดาเนินโครงการ ส่งผลให้มีข้อมูลผู้พิการในวัยเรียน (อายุ 0-18 ปี) ของแต่ละพื้นที่บริ การ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการศึกษา ผู้พิการในวัยเรียน
ในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการ ได้รับการจัดการศึกษาตามแผนปฏิทินการให้บริการทั้งหน่วยบริการ 10 หน่วย
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการให้บริการสอดคล้ องในการให้บริการของหน่วยบริ การ
ครูและบุคลากรมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ได้รับการนิเทศมีแนวทางในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่เด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21”
วิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม ได้เข้าร่วม "โครงการบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ สาหรับอาชีวะพันธุ์ใหม่" เพื่อสร้างบัณทิตที่มีองค์ความรู้
มีสมรรถนะ และทักษะที่ตอบโจทย์ภาคเอกชนและตลาดแรงงานได้
จริง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 22 วิทยาลัย
ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาบัณฑิตในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมหลัก
และสมาร์ทฟาร์มมิ่งอีก 5 วิทยาลัย ได้แก่ สาขาช่างอากาศยาน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ระบบ
ขนส่งทางราง การจัดการโลจิส ติกส์ และเกษตรก้าวหน้า ดังนั้น
วิทยาลั ย เทคนิ ควาปี ป ทุม จึ งได้จั ดทา “โครงกำรจัดกำรศึก ษำ
อำชีวศึกษำตำมอำชีวะพันธุ์ใ หม่กับวิทยำลัยเทคนิคกำรรถไฟ
ควำมเร็วสูงหูหนำน ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน” เพื่อผลิต
และพัฒนากาลังคนอาชีวะพันธุ์ใหม่ที่เป็นช่างเทคนิค/นักเทคโนโลยี
ที่มีความชานาญขั้นสูง และสร้างความร่วมมือกับสถาบั นการศึกษา
ในต่ า งประเทศในการจั ด การเรี ย นการสอน "สาขาระบบขนส่ ง ทางราง" โดยจั ด ท าหลั ก สู ต รระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี นอกจากนี้ ยังมีการได้จัดทาบันทึกลงนาม

ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและส่งนักเรียน/นักศึ กษาเข้าร่วมโครงการ
และฝึ ก งานในประเทศญี่ ปุ่ น โดยด าเนิ น “โครงกำรจั ด กำรอำชี ว ศึ ก ษำระบบทวิ ภ ำคี ร่ ว มกั บ สถำน
ประกอบกำรประเทศญี่ปุ่น”
นอกจำนี้ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดทา “โครงกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนแบบบูรณำกำร
และนำมำใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน” เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทั้ง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยการให้ความรู้แก่ครูผู้สอน
ในการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการและนามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรสัมมนำ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำ ฝึ ก ประสบกำรณ์ ทั ก ษะวิ ช ำชี พ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัท และเพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงนักศึกษาฝึกประสบการณ์รุ่นต่อไป ซึ่งผลจากการ
ดาเนินโครงการ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญสำขำวิชำชีพมำถ่ำยทอด
ควำมรู้และประสบกำรณ์ประจำปีกำรศึกษำ 2562” เนื่องมาจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
มี น โยบายให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา ด าเนิ น โครงการจั ด หาผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ช านาญการด้ า น
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ภายในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ด้ านต่าง ๆ ใน
สาขาวิชาชีพ และให้ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผล
การดาเนินโครงการ ปรากฏว่ามีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
ร้ อยละ 90 และนั กเรี ย น นั กศึกษาได้รั บ ความรู้ค วามเข้ า ใจจากผู้ มี
ประสบการณ์โดยตรงนอกเหนือจากครูผู้สอนประจา
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ ระดับหน่วย ระดับจังหวัด ระดับชำติ ประจำปีกำรศึกษำ
2562” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคิดเป็นทาเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าตัดสินใจ
ลงมื อ ปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ มี โ อกาส มี โ อกาสได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด และ
ประสบการณ์ร ะหว่า งนั กศึ ก ษาอย่ า งกว้างขวาง และกระตุ้นให้ นัก ศึ ก ษา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน สังคม และการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

วิทยำลัยกำรอำชี พพยัค ภูมิ พิสั ย ได้ดาเนิน “โครงกำรศึกษำดูงำนใน
สถำนประกอบกำรปีกำรศึกษำ 2561” เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาต้นแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กระบวนการผลิต
การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละการบริ ก ารในสถาน
ประกอบการ ซึ่ ง ผลการด าเนิ น โครงการ
ปรากฏว่ า ผู้ บ ริ ห ารและครู รวมถึ ง หั ว หน้ า
แผนกวิ ช า หั ว หน้ า งาน เจ้ า หน้ า ที่ จ านวน 11 คน ได้ ศึ ก ษาดู ง าน ใน
สถานศึ ก ษาและในสถานประกอบการ เขตกรุ ง เทพมหานคร และพื้ น ที่
ใกล้ เ คี ย ง อี ก ทั้ ง ครู ผู้ ส อนได้ น าความรู้ และประสบการณ์ มาพั ฒ นา
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำร ประจำปีกำรศึกษำ
2562” เพื่อแสดงผลงานวิชาการของครู นักเรียน นักศึกษา เพื่อแสดงผลงานวิชาการและการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนแผนกวิชาต่าง ๆ ส่งผลต่อ
การเกิดประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการจัด
เรียนการสอน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพพยัคฆภูมิพิสั ย ทุกแผนก ทุกชั้นปี ครู
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยำลั ย กำรอำชี พ พยั ค ภู มิ พิ สั ย ได้ ด าเนิ น “โครงกำรพั ฒ นำ
หลักสูตรฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำรและผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
วิชำชีพ” เพื่อให้หน่วยงานทั้ งภาครัฐ เอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จั ด ท าหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะฯ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรกำรประเมิน
มำตรฐำนวิ ช ำชี พ ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2562” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และปวส. 2 ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามเป้าหมาย และ
เพื่อให้นักศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม ได้จัดทา "โครงกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมืออำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนนำนำชำติ" เพื่อพัฒนาศักภาพ
ทักษะภาษาอังกฤษของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผ่านแอพลิเคชั่น
Echo VE และสามารถน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท างานและ
การศึ ก ษาต่ อ ได้ โดยได้ ด าเนิ น การอบรมครู นั ก เรี ย น และนั ก ศึ ก ษา
จานวน 6 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 อบรมครู จานวน 99 คน รุ่นที่ 2-6 อบรมนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปวช.2
ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส.2 ระดับละ 460 คน ผลจากการ
ดาเนินโครงการ คือ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจการ
เรียนผ่านแอพลิเคชั่น Echo VE
วิ ท ยำลั ย พยำบำลศรี ม หำสำรคำม ได้ ด าเนิ น “โครงกำรพั ฒ นำ
อัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมในกำรทำงำนในยุค 4.0” เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media
Literacy) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ ปั ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) เพื่ อเสริ มสร้ างทั กษะการ
เรี ยนรู้ ในด้านความร่ วมมื อ การทางานเป็ นทีม และภาวะผู้ นา (Collaboration,
Teamwork and Leadership) และเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ (A) ผ่าน
กระบวนการทากิจกรรม ดังนี้
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต่อการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี โดยแบ่งกลุ่มในแต่ชั้นปีเพื่อฝึกปฏิบัติและสร้างชิ้นงานสื่อการเรียนรู้
- ชั้นปีที่ 1 อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office/word/Exel/
power piont
- ชั้นปีที่ 2 อบรมการใช้โปรแกรม photo shop
- ชั้นปีที่ 3 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator
- ชั้นปีที่ 4 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro
2. กิจกรรมนาเสนอผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4
3. จัดกิจกรรมช่ออินถวาเรียนรู้เท่าทันสื่อ ในยุคสังคมออนไลน์
4. จัดกิจกรรมรู้สื่อ รู้ search ก่อเกิดปัญญา
5. กิจกรรม Work shop “การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล” และ
แบ่งกลุ่มมอบหมายให้สร้างนวัตกรรมในหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจ
6. กิจกรรม พี่น้อง เพื่อนพ้อง ต้องช่วยกัน โดยประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา
7. กิจกรรม จากนวัตกรรมในห้องเรียน สู่จิตอาสาในโรงพยาบาล โดยคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่
น่าสนใจ นาไปใช้หรือบริการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาล

8. กิจกรรม Show and Share จัดให้มีการนาเสนอการสร้างชิ้นงานสื่อการเรียนรู้และผลงาน
นวัตกรรม
9. กิจกรรม Show and Share พานักศึกษาไปนาเสนอผลงานนวัตกรรม ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับชาติ
และนานานชาติ โดยมีการเตรี ย มความพร้ อมด้านทักษะภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานในเวทีระดับ
นานาชาติ
ผลการดาเนินโครงการ พบว่า ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีการประเมินคุณลักษณะบัณ ฑิ ตที่
พึงประสงค์ และอัตลักษณ์บัณฑิต อยู่ในระดับดีขึ้นไป เกิดผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น 42 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ จานวน 8 รางวัล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
จานวน 7 ผลงาน
นอกจากนี้ วิทยาลั ย พยาบาลศรี มหาสารคาม ยังได้จัดทา “โครงกำรเสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ง
ทำงวิชำกำร เพื่อก้ำวสู่วิชำชีพ สำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 33” เนื่องจากการสาเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพ
จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ศ าสตร์ ท างการพยาบาลและศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ต่ อ การ
ปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพโดยสภาการพยาบาลกาหนดให้ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาลได้
ต้องมีการสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะ
สาเร็จการศึกษาจึงมีความเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาวิชาชีพพยาบาล โดย
ดาเนินกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 1) กิจกรรมทบทวนความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มวิชาและผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก 2) กิจกรรมทดสอบความรู้ โดยทดสอบของเครือข่าย NEC net และทดสอบของ สบช. 3) กิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญภายใน/ภายนอก 4) กิจกรรมเสริมแรงเชิงบวกร่วมกับอาจารย์ประจา
ชั้นและผู้ดาเนินงาน ซึ่งผลจากการดาเนินโครงการ ปรากฏว่า
1. นักศึกษาสอบผ่านสอบรวบยอดเครือข่าย และสอบรวบยอด สบช. ครั้งที่ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 100 คน เข้าสอบสภาการพยาบาลเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ ผลการสอบในครั้งแรก ผ่านทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 54
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม ได้ดาเนิน
“โครงกำรพั ฒ นำนั ก วิ ท ยำศำสตร์ ก ำรกี ฬ ำเพื่ อ เข้ ำ สู่ ศ ตวรรษที่ 21”
สื บ เนื่ อ งจาก เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น อยู่ ใ นสภาวะที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงต้องติ ดตาม เรียนรู้ เทคโนโลยีที่
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ที่ จ ะก้ า วเป็ น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าที่ มี พ ร้ อ มทั้ ง ความรู้ การปฏิ บั ติ และการน า
เทคโนโลยี ที่ทัน สมั ย มาใช้ ในวิช าชี พ ได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และเพื่ อ ให้
นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์
การกี ฬ า ซึ่ ง ผลการด าเนิ น โครงการวั ด จากความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการอยู่ที่ร้อยละ 4.46

สำนักงำน กศน.จังหวัดมหำสำรคำม ได้จัดทา
“โครงกำรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ ” มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเน้ น ทั ก ษะภาษาเพื่ อ อาชี พ ทั้ ง ในภาคธุ ร กิ จ การ
บริ ก าร และการท่ อ งเที่ ย ว จั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรม
ประชาชน โดย กศน.อาเภอ ทั้ง 13 อาเภอ จานวน 13
รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 520 คน
มหำวิ ท ยำลั ย มหำสำรคำม ได้ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษ โดยจั ด ท า “โครงกำร MSU
English Camp” ดาเนินการโดยสานักศึกษาทั่วไป เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิต
เกิดแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่ อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยดาเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด 10 ครั้ง ณ ศูนย์
เรี ย นรู้ จ าปาศรี และสวนพอเพีย ง สถานี ป ฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลั ยรุกขเวช อาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม
ผลการดาเนินโครงการ MSU English Camp
เป็นดังดังนี้
1. โครงกำร MSU English Camp ครั้ ง ที่
1/2562 วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีผล
การดาเนินงาน ดังนี้ มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น
113 คน นิสิตมีความพึงพอใจภาพรวมในการเข้า
ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.14 (ระดับความพึง
พอใจ 4.46) และมีผลการประเมินนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อย
ละ 92.20 (ระดับทัศนคติ 4.61)
2. โครงกำร MSU English Camp ครั้ ง ที่ 2/2562 วั น ที่ 12-13 มกราคม 2562 ซึ่ ง มี ผ ลการ
ดาเนินงาน ดังนี้ มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 100 คน นิสิตมีความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 86.65 (ระดับความพึงพอใจ 4.33) และมีผลการประเมินนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 91.76 (ระดับทัศนคติ 4.59)
3. โครงกำร MSU English Camp ครั้ ง ที่ 3/2562 วั น ที่ 19-20 มกราคม 2562 ซึ่ ง มี ผ ลการ
ดาเนินงาน ดังนี้ มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 90 คน นิสิตมีความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 92.66 (ระดับความพึงพอใจ 4.49) และมีผลการประเมินนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 92.42 (ระดับทัศนคติ 4.55)

4. โครงกำร MSU English Camp ครั้ งที่
4/2562 วั น ที่ 26-27 มกราคม 2562 ซึ่ ง มี ผ ลการ
ดาเนินงาน ดังนี้ มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 118
คน นิ สิ ต มี ค วามพึ ง พอใจภาพรวมในการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.63 (ระดับความพึงพอใจ
4.48) และมีผลการประเมินนิสิตที่เข้า ร่วมโครงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ
85.80 (ระดับทัศนคติ 4.62)
5. โครงกำร MSU English Camp ครั้ ง ที่ 5/2562 วั น ที่ 2-3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ซึ่ ง มี ผ ลการ
ดาเนินงาน ดังนี้ มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 102 คน นิสิตมีความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 82.86 (ระดับความพึงพอใจ 4.14) และมีผลการประเมินนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 91.43 (ระดับทัศนคติ 4.57)
6. โครงกำร MSU English Camp ครั้ ง ที่
6/2562 วั น ที่ 9-10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ซึ่ ง มี ผ ลการ
ดาเนินงาน ดังนี้ มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 85 คน
นิสิตมีความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ คิด
เป็นร้อยละ 93.74 (ระดับความพึงพอใจ 4.69) และมีผล
การประเมินนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 95.15 (ระดับทัศนคติ
4.76)
7. โครงกำร MSU English Camp ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลการดาเนินงาน
ดังนี้ มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 59 คน นิสิตมีความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 91.60 (ระดับความพึงพอใจ 4.58) และมีผ ลการประเมินนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 92.12 (ระดับทัศนคติ 4.61)
8. โครงกำร MSU English Camp ครั้ ง ที่ 8/2562 วั น ที่ 30 - 31 มี น าคม 2562 ซึ่ ง มี ผ ลการ
ดาเนินงาน ดังนี้ มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 93 คน นิสิ ตมีความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 90.50 (ระดับความพึงพอใจ 4.53) และมีผลการประเมินนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 92.29 (ระดับทัศนคติ 4.61)
9. โครงกำร MSU English Camp ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 6 - 7 เมษายน
2562 ซึ่งมีผ ลการดาเนินงาน ดังนี้ มีจานวนผู้ เข้าร่ว มอบรมทั้งสิ้ น 118 คน
นิสิตมีความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.49
(ระดับความพึงพอใจ 4.47) และมี
ผลการประเมิ น นิ สิ ต ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอัง กฤษ คิดเป็นร้อยละ
89.52 (ระดับทัศนคติ 4.48)
10. โครงกำร MSU English Camp ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 20 - 21 เมษายน 2562 ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังนี้ มีจานวน
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน นิสิตมีความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 93.71 (ระดับความพึงพอใจ 4.69) และมีผลการประเมินนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 93.33 (ระดับทัศนคติ 4.67)
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรพัฒนำนิสิตให้มีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(IT Exit Exam)” โดยมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามได้ ม อบหมายให้ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ เ ป็น ผู้ ป ระสานงาน
การดาเนินงานจัดทดสอบความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตของปริญญาตรี (MSU IT
Exit Exam) ร่วมกับคณะและวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เพื่อเป็ น วัด ระดั บ ความรู้ ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของนิสิ ตปริญ ญาตรี ว่าเป็นผู้ มีค วามรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี และสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กระบวนการในการดาเนินโครงการ ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้นิสิตปริญ ญาตรีสมัคร
เข้ารับการอบรม มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
สานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี (IT Exit Exam) ให้กับนิสิต ดาเนินการจัดตารางสอบให้กับนิสิต โดยนิสิต 1 คน จะมีตารางสอบ 3
ครั้ง ในกรณีที่นิสิตสอบครบ 3 ครั้ง และยังไม่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนด นิสิตสามารถเข้าทดสอบ
แบบ Walk in ได้ตามวันเวลาที่นิสิตสะดวกและจนกว่านิสิตจะสอบผ่าน ดาเนินการจัดการทดสอบความรู้
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี (IT Exit Exam) และรายงานผลการเข้ า ทดสอบความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต ไปยังคณะ/วิทยาลัยทุกคณะ (การทดสอบครั้งที่ 1, การทดสอบครั้งที่ 2,
การทดสอบครั้งที่ 3)
ผลจากการดาเนินโครงการ ปรากฏว่า
1. เชิงปริมาณ จานวนคณะส่งนิสิตเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนิสิตปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกาหนด
2. เชิงคุณภาพ นิสิตได้รับใบรับรองการสอบผ่าน MSU IT Exit Exam มีคะแนนผลการทดสอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คะแนน
รำยงำนผลกำรทดสอบควำมรู้ ด้ ำ นเทคโนโลยี สำรสนเทศของนิสิต ปริ ญ ญำตรี (MSU IT Exit
Exam) ตามที่สานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการจัดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 กรกฎาคม
2562 คณะ/วิทยาลัย จานวน 19 คณะ นิสิตทั้งหมด 9,142 คน มีรายละเอียด ดังนี้
1) นิสิตเข้าทดสอบ
จานวน 8,539 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.40
2) นิสิตสอบผ่าน
จานวน 7,465 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.42
3) นิสิตไม่เข้าทดสอบ จานวน 603 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.60
4) นิสิตสอบไม่ผ่าน
จานวน 1,074 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.58

“กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม”
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้จัดทางานวิจัย
เรื่ อ ง “โครงกำรจั ด ท ำงำนวิ จั ย รู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรตำม
แผนกำรศึกษำแห่งชำติที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในภำคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ” โดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาระดับ การบริ ห ารจั ดการตามแผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และศึ ก ษาระดั บ
ประสิ ทธิผ ลการปฏิบั ติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตาม
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนการดาเนินโครงการ
2. ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มประชากรเป้าหมายกาหนดขนาดตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ
3. ส่งรายงานฉบับเค้าโครง
4. จัดเก็บข้อมูล ลงรหัส และบันทึกข้อมูลจากแบบสารวจ Internal และ External
5. ส่งรายงาน 3 บท
6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลคะแนน
7. ส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง
8. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ซึ่งผลจากการดาเนินงาน ส่งผลให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีงานวิจัยที่ได้รั บการ
ตีพิมพ์จากสานักงานวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 1 เรื่อง
มหำวิ ท ยำลั ย กำรกี ฬ ำแห่ ง ชำติ วิ ท ยำเขตมหำสำรคำม ได้ ด าเนิ น “โครงกำรงำนวิ จั ย และ
สร้ำงสรรค์” เพื่อพัฒนานักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพทั้งในระดับวิทยาเขต ชาติ และนานาชาติ
ซึ่งมหาวิทยาลั ย การกี ฬ าแห่ งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้พิจารณาอนุ มัติ โ ครงการวิ จัย ที่เ สนอรั บ ทุ น
สนับสนุนวิจัย จานวน 3 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาทักษะตะกร้อลอดห่วงสากลด้วยการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์
2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการระบบโลจิสติกส์อุปกรณ์เพื่อการออกกาลังกาย กรณีศึ กษาร้าน
จาหน่ายอุปกรณ์การกีฬาและเครื่องออกกาลังกายภายในจังหวัดขอนแก่น และ 3) ตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม : การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดทา “โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย” เพื่อให้องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยนั้น
ได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรกำรสัมมนำกำรนำเสนองำนวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีกำรศึกษำ 2562” บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการสัมมนาการนาเสนองานวิจัยในชั้นเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562 จานวนทั้งหมด 60 คน ผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ คือ การได้รับทราบ
ความสาเร็จและความก้าวหน้าของการทาวิจัยในชั้นเรียนประจาปีการศึกษา 2562

มหำวิ ท ยำลั ย มหำสำรคำม ได้ ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย ให้ กั บ อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ผ่ า นการจั ด ท า
"โครงกำรบ่มเพำะนักวิจัย มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม" เนื่องจาก การวิจัยเป็นภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดาเนินโครงการ
บ่มเพาะนักวิจัยมาแล้ว 2 ปี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัยมีความรู้
ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการเขียนบทความวิจัย เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ และอาจารย์สามารถเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ ตารา และจัดทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ดาเนินโครงการโดยจัดอบรมทั้งหมด จานวน 4 ครั้ง โดยให้ความรู้เชิงบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความวิจัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอีกครั้ง โดยมีวิทยากรให้ความรู้และเป็น
ที่ปรึกษาช่วยแนะนาผลงานที่อาจารย์/นักวิจัยจัดทาขึ้น ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การเชื่อมโยง
ผลงานวิจัยกับการเขียนเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตารา เพื่อจัดทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลจากการดาเนิ นโครงการ ส่งผลให้ อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้ในการเขียนบทความวิจัยในการตี พิมพ์
เผยแพร่มากขึ้น และสามารถนาผลงานไปขอตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้
นอกจากนี้ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ยังได้จัดทา “โครงการสนับสนุนงานวิจัยให้เกิดนวัตกรรม
และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” สืบเนื่องจาก นวัตกรรมเป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ในสังคม เพื่อตอบสนอง
ความจาเป็นที่ไม่มีมาก่อน และสามารถอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์
เชิงนโยบายของรัฐบาล ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ สนับสนุนงานวิจัยให้เกิด
นวัตกรรมและคุ้มครองทรัพย์สิ นทางปัญญา จึงได้จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิจั ยมาอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางสนับสนุน
ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันใน
การพั ฒ นาตนเอง ที่ ส ามารถเป็ น นวั ต กรรมได้ และ
เพื่อให้คณาจารย์สามารถออกแบบโครงการวิจัยได้ตรงตามเป้าหมายของแหล่งทุน ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและการใช้ประโยชน์ของชุมชนได้ ตลอดจนการคิดอย่างไร เขียนอย่างไร เพื่อให้ได้ทุนวิจัย และเป็น
การวิจัยสู่นวัตกรรม ซึ่งได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์/นักวิจัย ได้พบปะ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมการรวมกลุ่มทาวิจัย ส่งเสริมให้
นักวิจัยขอรับทุนอุดหนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก และส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ซึ่งผลลัพธ์ที่
สาคัญ คือ อาจารย์/นักวิจัยได้พัฒนาตนเอง การรวมกลุ่มการทาวิจัยมากขึ้น และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีการทาวิจัย
สู่นวัตกรรม และมีวิธีคิดและเขียนเพื่อให้ได้รับทุนวิจัย

“กำรปฐมนิเทศ กำรปัจฉิมนิเทศ และกำรมอบเกียรติบัตร”
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขต
มหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรอบรมให้
ควำมรู้ ท ำงกำรศึ ก ษำและอำชี พ (ปั จ ฉิ ม
นิ เ ทศ)” เพื่ อ เป็ น การให้ ค วามรู้ แ ละแนะ
แนวทางการศึกษาต่อกับผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่ง
ผลการดาเนิ นโครงการวัดจากความพึง พอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ร้อยละ 4.56
มหำวิ ท ยำลั ย กำรกี ฬ ำแห่ ง ชำติ วิ ท ยำเขตมหำสำรคำม ได้ ด าเนิ น
“โครงกำรก้ำวแรกก้ำวใหม่ (ปฐมนิเทศ)” เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้การ
ดารงตนขณะที่ศึกษาเล่าเรียนจนสาเร็จตามหลักสูตร ซึ่งผลการดาเนินโครงการ
วัดจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ร้อยละ 4.43
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรมอบใบประกำศนียบัตร ประจำปีกำรศึกษำ
2561” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งมั่น
และพยายาม จนประสบความสาเร็จ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็น
ความสาคัญในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น วิทยาลัยการ
อาชี พ พยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จึ ง ได้ จั ด โครงการมอบใบประกาศนี ย บั ต ร
ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา 500 คน

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นเบ้าหลอมที่สาคัญ ในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียน ดังนั้น ครู
จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การบ่ ม เพาะผ่ า นทางกลไก ระบบการผลิ ต คั ด กรอง และการพั ฒ นาที่ มี คุ ณ ภาพ
ครู อาจารย์จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุ ดของ
ศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป
ในยุคแห่งการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จาเป็นต้องพัฒนาระบบการพัฒนาวิชาชีพของครูใน
สถานศึกษา ด้วยการส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community
(PLC) เพื่อให้ครูเกิดสังคมการเรียนรู้ในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสังคมครูที่ เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและนักเรียนให้เต็ม ศักยภาพ
พัฒนามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ และมาตรฐานสถาน
ประกอบการที่ทาหน้าที่ฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างปลูกจิตสานึกครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูสู่การเป็นครูแกนนา (Master Teacher) และครูมืออาชีพ
(Professional Teacher) ที่ส ะท้อนทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของวิช าชีพครู ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
การจัดการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม มีกระบวนการคัดเลือกและพัฒนาในมิติของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทาเป็นโครงการ/เพื่อขับเคลื่อน
งานการศึกษาในมิติดังกล่าว ดังนี้
“กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล”
สำนักงำนศึกษำธิ กำรจั งหวัด มหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรเสริ มสร้ ำ งประสิ ทธิ ภ ำพกำร
บริหำรงำนบุคคล” เพื่อสนับสนุนการดาเนิน งานและการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ อกศจ. และ
กศจ. และเพื่อให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สามารถบริหารจัดการและดาเนินงานตามบทบาท
ภารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ทธิผ ล
ดังนั้ น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ห ลั กในการด าเนิน การเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน อานวยการและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารและเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารและผลงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ซึ่งกระบวนการและ
กิจกรรมของโครงการได้สนับสนุนการดาเนินงานด้านบุคลากร ผ่าน
กระบวนการแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการ การประชุมหารือ การจัดทาข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงาน ก่อน
น าเสนอที่ ป ระชุ ม อกศจ. และ กศจ.มหาสารคาม เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ต่ อ ไปนี้ งานธุ ร การของ อกศจ. และ
กศจ.มหาสารคาม การกาหนดตาแหน่งและอัตรากาลัง การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน และการเปลี่ยน

ตาแหน่ ง ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ปฏิบัติการสอน ตาแหน่งบริห ารสถานศึกษา
ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ และตาแหน่ งบุ คลากรทางการศึ ก ษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) การเลื่ อนตาแหน่ ง
การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ การจัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า
และเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งผลจากการดาเนินงาน
ปรากฏว่ า ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มหาสารคาม มี ร ะบบการบริ ห ารและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีบริบทที่น่าดู น่าอยู่ น่าทางาน ผู้มารับบริการประทับใจ

“กำรพัฒนำครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ”
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย ผ่านการพัฒนาครู ภายใต้การดาเนิน โครงกำรรวมพลัง 3 ประสำนพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย “เด็ก
ปฐมวัย สพป.มค. 1 มั่น คงในควำมดี มีวินัยใฝ่เ รี ยนรู้ พัฒนำสู่คุณ ภำพอย่ำ งยั่ง ยืน บนพื้น ฐำนควำม
พอเพียง” โดยมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยความร่วมมือของผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย
ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนา และครูผู้สอน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พัฒนาครูแกนนาปฐมวัยระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการให้เป็นผู้นาที่เข้มแข็งทางวิชาการ
ซึ่งย่อมส่งผลต่อคุณลักษะของเด็กปฐมวัย ในความมั่นคงในความดี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ พัฒนาสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน
บนพื้น ฐานความพอเพีย ง มีพัฒ นาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สั งคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น และชุมชนพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นอกจากนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้จัดทา “โครงกำรอบรม
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัยด้วยระบบทำงไกล โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่ำงมีคุณภำพ
ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรี ยน วิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษำในระดับปฐมวัย ปีงบประมำณ
2562 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
มหำสำรคำม เขต 1” เพื่อให้ผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียน
กลุ่ มเป้ าหมายสั ง กั ด สพฐ. และ สช. มีความรู้ความเข้ า ใจ
สามารถจั ดประสบการณ์เรี ย นรู้ วิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดอบรมผู้ บริหารและครูปฐมวัย ของ
โรงเรียนที่เป็นศูนย์ในการอบรมครูผ่านระบบทางไกล ในสังกัด สพฐ. และ สช. ครั้งที่ 1 “หลักสูตรบูรณาการ

เทคโนโลยีในระดับปฐมวัย” จานวน 140 คน และจัดอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ
สช. ครั้งที่ 2 “หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย” จานวน 140 คน
ผลจากการดาเนินโครงการ ส่งผลให้ผู้บริหารและครู มี ความรู้ ความเข้าใจการจัดประสบการณ์เรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามวัย
มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สมบูรณ์และเต็มศักยภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 (สพป.มหำสำรคำม เขต 1) ได้
ดาเนินการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา “โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำง
กำรศึ ก ษำในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำมหำสำรคำม เขต 1 ” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประชุม พบปะ ชี้แจงและมอบนโยบาย
การรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหา การให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษา ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ผลจากการดาเนินโครงการ ส่งผลให้ ผู้อานวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายและข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา ได้รับทราบกระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพ การสร้างความเข้าใจ และ
ความร่วมมืออันดีของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดาเนิน “โครงกำรกำรพัฒนำ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนธุ ร กำรโรงเรี ย น สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำประถมศึ ก ษำมหำสำรคำม เขต 1 ”
เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานธุรการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีระเบียบ เป็นปัจจุ บัน สามารถตรวจสอบได้
รวมถึงเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ และเปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยดาเนินการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เมื่ อ วั น ที่ 7 ธั น วาคม 2561 ณ ณ โรงแรมวสุ
มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งธุรการโรงเรียน
เข้ า ร่ ว มการอบรม จ านวน 192 คน บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา จ านวน 25 คน ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การให้ ค วามรู้ พื้ น ฐานในการ
ปฏิ บั ติ ง านธุ ร การโรงเรี ย นและงานธุ ร การ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ NEW DLTV และระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ ให้ ความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน และพัส ดุ รับฟังนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และการนานโยบายการนาสู่ การปฏิบัติ รวมถึง
กิจกรรมการสร้างชุมชนผ่านการสื่อสาร Online แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC
และสร้างเครือข่าย
ผลจากการดาเนิ นโครงการ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งธุรการโรงเรียน มีความรู้ นานวัตกรรม
ประสบการณ์ วิ ธี ก ารด าเนิ น การ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และสามารถรั บ รู้ รั บ ทราบ บทบาท
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ” เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองมหาสารคาม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ โรงเรียนในสังกัดได้ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ได้ดาเนินการพัฒนาครู โดยจัดทาโครงการ ดังนี้ “โครงกำร
ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เกิด แนวทางการดาเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานาน พระองค์ทรงเน้นย้า
แนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลัก
ความพอประมาณ การคานึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการปฏิบัติและการดารงชีวิต ดังนั้น อบจ.มหาสารคาม จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรม
อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒ นาการศึก ษาของสถานศึก ษาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
นอกจากนี้ อบจ.มหาสารคาม ยังได้จัดทา “โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกร” เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ เกิดทักษะในวิชาชีพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการฝึกอบรม และดาเนิน “โครงกำร
ขับเคลื่อนกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ (PLC) สู่สถำนศึกษำในสังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนจั งหวัด มหำสำรคำม” โดยการจั ดกิจกรรมเพื่ อให้ ความรู้ และแลกเปลี่ ยนความรู้ใ นการขับเคลื่ อ น
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) สู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม และที่สาคัญ อบจ.มหาสารคาม ได้ขับเคลื่อน “โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
สังกัด อปท.กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 12” เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ในสิ่ง
ที่ตนเองสอน และมีเทคนิค กระบวนการดาเนินการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนแบบมืออาชีพ จึงจะ
สามารถพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนในฝันและสามารถปฏิรูปการศึกษาได้สาเร็จ ดังนั้น จึงได้ดาเนินโครงการ
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีนวัตกรรมใหม่ ๆ
สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอน ทาให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัดทา "โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอน/กำรทำตำรำ/ส่งเสริมกำรจัดทำทัศนูปกรณ์" ดาเนินการโดยคณะแพทย์
ศาสตร์ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เขียน
ตาราหรือหนังสือวิชาการที่ใช้ที่ใช้ในการเรียนการสอนในคณะแพทย์ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ ซึ่งคณะแพทย์ศาสตร์ได้จัดทาประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการพิมพ์
ต าราส าหรั บ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ด าเนิ น การประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนั บ สนุ น และผู้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น ด าเนิ น การจั ด ท าต ารากั บ ฝ่ า ยงานพั ส ดุ
คณะแพทย์ศาสตร์ ผลจากการดาเนินโครงการ ส่งผลให้คณะแพทย์ศาสตร์มี
นวั ต กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา และเอกสารการสอนที่ ทั น สมั ย และมี ก าร
นาไปใช้ในทางวิชาการ

วิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษาผ่าน
“โครงกำรกำรพัฒนำประสบกำรณ์วิชำชีพครูอำชีวศึกษำในสถำนประกอบกำรและ
กำรจั ด กำรเรี ยนกำรสอนร่ วมกั บสถำนประกอบกำร” เพื่อพัฒ นาประสบการณ์
วิช าชีพครู อาชีว ศึกษาในสถานประกอบการและการส่ งครูเข้าปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 10-20 วัน ส่งผลให้ครูได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากสถานประกอบการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กับครูฝึก หรือผู้จัดการร้าน
และจัดทา “โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำแผนกำรเรียน เพื่อมุ่งสู่ศตวรรษ
ที่ 21” เพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียน เพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่
21 ซึ่งผลลัพธ์ คือ แผนกวิชามีแผนการเรียนที่ถูกต้องตามหลักสูตร ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้ดาเนินการสนับสนุนให้เกิดการทาวิจัยในชั้น
เรียน โดยจัดทา “โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนทุกภำคเรียน” เพื่อให้ครูสามารถทา
วิจัยได้อย่างถูกต้องและผลักดันให้ครูแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน โดยการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1
รายวิชาในทุกภาคเรียน
“โครงกำรพัฒนำบุคลำกร (OD) และจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ 2562” เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการพัฒนาบุคลากร และร่วมจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรมี แ นวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ไปตามทิ ศ ทางการจั ด การศึ กษาของวิ ท ยาลั ย และ
มีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา “โครงกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรสอนของครูผู้สอน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในการจัดทาแผน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและนามาใช้ในกิจกรรมการเรีย นการสอน “โครงกำรส่งเสริมสนั บสนุน
บุคลำกรเพื่อพัฒนำทำงวิชำกำร วิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อนาผลการนิเทศที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตน และครูผู้สอนมีการจัดทาบันทึกหลังการสอน และนาปัญหาที่พบมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัดทาโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านการจัดการ
เรียนการสอน ที่ดาเนินงานโดยสานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. “โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป หลักสูตร
ก. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไปตำมหลักสูตรหมวดวิชำ
ศึ ก ษำทั่ ว ไปส ำหรั บ อำจำรย์ ใ หม่ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2558)” เพื่ อ ให้
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในผลลัพธ์การเรียนรู้
(Learning Outcome) ของหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2558) เกิดการพัฒนาเทคนิคและทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เ อา
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ เ ป็ น ฐาน (Outcome-based Learning) และสามารถ
นาเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้ โดย
ดาเนินการเมื่อวั นที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผลจากการดาเนินโครงการจากการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
ผลกำรดำเนินงำน
หัวข้อในกำรประเมิน
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนาเทคนิคและ
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เอาผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcomebased Learning)
3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปทีเ่ ข้ารับการอบรมนาเอานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
รวม

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย

ก่อนเข้าร่วม

หลังเข้าร่วม

63.31

89.36

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น
26.32

53.41

83.76

30.35



62.31

88.11

25.80



59.68

87.08

27.40





2. “โครงกำรพั ฒ นำอำจำรย์ ผู้ ส อนรำยวิ ช ำศึ ก ษำทั่ ว ไป หลั ก สู ต ร “กำรวั ด ผล ประเมิ น ผล
กำรศึกษำ และกำรออกข้อสอบเพื่อพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.) ดาเนินการจัดโครงการ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผล
การศึกษา และการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร
ข.) สาหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ยังไม่ ผ่านการอบรม จานวน
55 คน (ดาเนินอบรม หลักสูตร ก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วจานวน
6 รอบการอบรม มีอาจารย์ผ่านการอบรมแล้ว 283 คน จากจานวนอาจารย์
ทั้ ง หมด 338 คน) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามในการจัดการเรียนการสอนตามทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การวัดและประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ดาเนินโครงการระหว่างวันที่ 18 -19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลจากการดาเนินโครงการจากการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
ข้อที่
1
2
3

ชื่อตัวชี้วดั ควำมสำเร็จของกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน แบบเอาผลลัพธ์เป็นฐาน
(Outcome – based Learning)
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สรุป ผลประเมินตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรจัดโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน
กำรบรรลุ
ก่อนเข้ำ
หลัง
ร้อยละ เป้ำหมำย
ร่วม
เข้ำร่วม ที่เพิ่มขึ้น
50.11

80.50

30.39



54.03

82.44

28.41



55.12

84.23

29.11



53.09

82.39

29.31



3. “โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ ด้ ำ นกำรเรี ยนกำรสอน “หลักสูตรกำรศึกษำเพื่ อ พั ฒนำชุ ม ชน”
(หลักสูตร ค.)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหา และ
วิธีการจัดการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนให้อาจารย์
ผู้ ส อนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเพื่อให้ คณะ/หลั กสูตรที่เข้ าร่วมมีแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวที่พร้อมจัดการเรียนการสอน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมปัญหา กาหนดปัญหาและแสวงหาความ
ร่วมมือกันในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ นอกจากความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายวิชาแล้ว ยังปลูกฝังอาจารย์ผู้สอนเพื่อขัดเกลาคุณ ลักษณะของ
นิสิตที่พึงประสงค์ ด้านการเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน การปลูกฝังอัตลักษณ์ของนิสิตกับการช่วยเหลือสังคม
และชุมชน เป็นผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สามารถนาความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ไปใช้บริการแก่ชุมชนและ
สังคมได้
ผลจากการดาเนินโครงการจากการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
ข้อที่
1.

ชื่อตัวชี้วดั ควำมสำเร็จของกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้าน
การศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการ
ลงชุมชน
สรุปผลประเมินตัวชี้วดั ควำมสำเร็จของกำรจัดโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย

ก่อนเข้ำร่วม
63.25

หลังเข้ำร่วม
90.14

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
26.89



65.36

92.11

26.75



67.59

91.34

23.75



4. โครงกำรพั ฒ นำอำจำรย์ ด้ ำ นเรี ย นกำรสอนแบบเอำ
ผลลั พ ธ์ เ ป็ น ฐำน (หลั ก สู ต ร ง.) หั ว ข้ อ “กำรเรี ย นรู้ เ พื่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงจำกภำยใน (Transformative Learning)” เพื่อพัฒนา
อ า จ า ร ย์ ด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง จ า ก ภ า ย ใ น
(Transformative Learning) พั ฒ นาอาจารย์ ด้ า นการประเมิ น ผล
การศึกษาเชิงพัฒ นาเพื่อส่ งเสริ มการเปลี่ ย นแปลงตนเองของผู้เรียน
ส่ งเสริ มจิ ตวิญญาณความเป็ น ครู ของอาจารย์ผู้ ส อนและสร้างเครือข่ายเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional
Learning Community, PLC) ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาเนินโครงการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้ที่
สนใจ จานวน 30 คน
5. โครงกำรพั ฒ นำอำจำรย์ ผู้ ส อนรำยวิ ช ำศึ ก ษำทั่ ว ไป
หลักสูตร “กำรสัมมนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป ประจำปีกำรศึกษำ 2561” (หลักสูตร จ.)
เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจร่ ว มกัน ถึ ง ความจ าเป็น และทิ ศ ทางของ
การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และนโยบายในการพัฒนาประเทศ จัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ระดมสมองให้ได้ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป พ.ศ. 2563 และส่งเสริม
เครือข่ายอาจารย์ผู้สอน โดยดาเนินโครงการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทย
พัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลจากการดาเนินโครงการจากการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
ข้อ
ที่

ชื่อตัวชี้วดั ควำมสำเร็จของกำรจัดโครงกำร

1

มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันถึงความจาเป็นและทิศทางของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์และนโยบาย ในการพัฒนาประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ได้ระดมสมองให้ได้ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563
ได้ส่งเสริมเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป

2
3
4

ก่อนเข้ำ
ร่วม

ผลกำรดำเนินงำน
หลังเข้ำ
ร้อยละที่
ร่วม
เพิม่ ขึ้น

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย

46.20

82.05

35.85



55.03

84.21

29.18



62.35

86.64

24.29



59.56

87.66

28.10



6. “โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป :
แนวทำงกำรพัฒนำรำยวิชำศึกษำทั่วไป เข้ำสู่ MOOC (หลักสูตร ฉ.
นวั ต กรรมกำรเรี ย นรู้ แ ละเทคนิ ค กำรสอนระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย ใน
ศตวรรษที่ 21) ครั้งที่ 1” เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ในระบบเปิดสาหรับ
มหาชน (MOOC) และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าสู่ MOOC โดยจะดาเนินการนาร่องใน
รายวิชา 0032 001 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา รายวิชา 0032 003 ศิลปะวิจักษ์ รายวิชา 0032 005
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนทั้งนี้ ดาเนินโครงการเมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Co Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลจากการดาเนินโครงการจากการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
ข้อที่
1.

2.
3.

ชื่อตัวชี้วดั ควำมสำเร็จของกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม
ร้อยละของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสาหรับ
มหาชน (MOOC) ในระดับดี
ร้อยละของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ
จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด
สาหรับมหาชน (MOOC)

ผลกำรดำเนินงำน
ก่อนเข้ำร่วม
หลังเข้ำ
ร้อยละ
ร่วม
ที่เพิ่มขึ้น

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย

-

-

76.48 %



-

-

100 %



-

3

150 %



7. โครงกำรพั ฒ นำอำจำรย์ ผู้ ส อนรำยวิ ช ำศึก ษำทั่ ว ไป :
“Work Shop กำรพัฒนำรำยวิชำศึกษำทั่วไป เข้ำสู่ MOOC” ครั้ง
ที่ 2 (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมกำรเรียนรู้และเทคนิคกำรสอนระดับ
มหำวิ ท ยำลั ย ในศตวรรษที่ 21) เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกันกาหนดคาอธิบายรายวิชาให้อยู่ใน
กรอบการพัฒนารายวิชา เข้าสู่ MOOC และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มเป้าหมาย พัฒนารายวิชา
ศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC ดาเนินการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Co Working Space ชั้น 1 อาคาร
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลจากการดาเนินโครงการจากการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
ข้อที่

1.
2.

ชื่อตัวชี้วดั ควำมสำเร็จของกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรม
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกันกาหนดคาอธิบายรายวิชาให้อยู่ในกรอบ
การพัฒนารายวิชา เข้าสู่ MOOC
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาสารคามกลุ่มเป้าหมาย พัฒนารายวิชาศึกษา
ทั่วไป เข้าสู่ MOOC

ก่อนเข้ำร่วม
xˉ

S.D

ค่ำ
ร้อย
ละ

ผลกำรดำเนินงำน
หลังเข้ำร่วม
xˉ

S.D

3.37 0.50 67.37 4.53 0.51
3.53 0.51 70.53 4.68

0.48

ค่ำร้อย
ละ
90.53
93.68

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย

23.16



23.15



มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม ได้
ดาเนิน “โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)”
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่สาคัญในการนาความรู้ที่มีอยู่มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางที่จะนา
ความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน ซึ่งผลการดาเนินโครงการวัดจากความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ร้อยละ 4.23
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เห็น ความสาคัญของการพัฒนางาน
วิชาการ โดยเฉพาะผลงานทางวิชาการของอาจารย์
เพราะเป็นสิ่งที่ชี้วัด
ถึ ง ศั ก ยภาพของ
อ า จ า ร ย์ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยจึ ง ได้
จั ด ท าโครงการที่
เป็นการสนับสนุนงานวิชาการของอาจารย์ เช่น “โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้

และพัฒนำอำจำรย์ในกำรสร้ำ งผลงำนทำงวิชำกำร” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ อาจารย์ส ร้างผลงานทาง
วิ ช าการ ซึ่ ง ผลการด าเนิ น โครงการวัด จากความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ว มโครงการอยู่ที่ ร้ อ ยละ 4.36 และ
“โครงกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำรสำหรับคณำจำรย์ ” เพื่อพัฒนางานวิชาการโดยการส่งเสริมคณาจารย์ เข้า
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทาให้คณาจารย์ได้เปิดโลกทัศน์
ในการพัฒนากระบวนการสอนและการทางานด้านวิชาการ
วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้มีประสิทธิภำพ”
มีวั ตถุป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาระบบและกลไกการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ให้ มีประสิ ทธิภ าพ และเพื่อ พั ฒ นา
ศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งการ
ดาเนินโครงการนั้นได้มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้ 1) ทบทวนผลการดาเนินงานของอาจารย์ในปี ที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปปฏิบัติงาน 2) ทบทวนนโยบาย
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3) ประชุมวางแผนพัฒนาอาจารย์ร่วมกันกับตัวแทนจากกลุ่ม
ต่าง ๆ 4) จัดทาคู่มือการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลฯ และประชาสัมพัน ธ์ให้อาจารย์ทราบ 5) ทบทวน
และจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 6) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ตาม
แผน โดยการจัดอบรมหลั กสูตรต่าง ๆ และการส่งอาจารย์เข้าอบรมหลั กสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรดิจิทัล
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ การพั ฒ นาความเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าชี พ
การพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ
และการกากับติดตามการพัฒนาตนเองตามแผน/นโยบายวิทยาลัย เป็นต้น 7) ดาเนินการสรุปประเมินผล
โครงการและถอดบทเรียน 8) เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การพัฒนา
ผลจากการดาเนินโครงการ พบว่า
1) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการดาเนินการ ดังนี้
1.1 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
1.2 มีการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนที่กาหนด
1.3 มีระบบการติดตามให้บุคลากรนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
1.4 มีการประเมินความสาเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร
1.5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร
2) ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
3) ร้อยละของบุคลากรมีการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนามาใช้ประโยชน์ในด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้ดีขึ้น ร้อยละ 90

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
ปัจจุบันปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษาพบปัญหาค่อนข้างมาก ทาให้ขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการภาพรวมของสถานศึกษา หลักสูตร และชั่วโมงเรียน มีกระบวนการในการ
บังคับบัญชาหลายระดับชั้น ส่งผลให้การดาเนินการล่าช้า ไม่คล่องตัว สถานศึกษาขาดความเป็นอิสระในการ
บริ ห ารจั ดการให้ ส อดคล้ องกับ บริ บ ทความแตกต่างกันของพื้นที่ การมุ่งเน้นการบริห ารตามกฎ ระเบียบ
มากกว่ า การบริ ห ารเพื่ อ บรรลุ เป้ า หมาย และการขาดความเชื่ อ มโยงกั บ การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าและความไม่มีประสิทธิภาพของระบบการศึกษา
อาทิ จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เพิ่มมากขึ้น ตามโครงสร้างประชากรวัยเรียนที่ลดลง เป็นต้น รวมทั้งขาด
ฐานข้อมูล ทางการศึกษาภาพรวม ของประเทศที่มีคุณภาพ เป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานร่ว มกันได้ใ นทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้ขาดข้อมูล ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในภาพรวม
ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการ
ส่ ง เสริ ม และสร้ า งสมดุ ล ของความคุ้ ม ค่ า ความโปร่ ง ใส ความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อี ก ทั้ ง
โครงสร้างของหน่วยงานที่จัดการศึกษาจะต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้จัดการศึกษา ไปเป็นการสนับสนุน
ส่งเสริม กากับ ติดตาม และควบคุมทิศทางในภาพรวม และเปิดโอกาสในภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบว่าในปัจจุบันการประเมินคุณภาพการศึกษา ยังไม่สะท้อนผลการจัดการศึกษาอย่าง
แท้จริง เป็นการประเมินที่เน้นเอกสาร และรายงาน ทาให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับสถานศึกษาและครู ดังนั้น
จึงควรให้ความสาคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนา การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การประเมินการทางานจากสภาพ
จริ ง เน้ น ที่ผ ลสั มฤทธิ์ของผู้ เรีย นเป็น ส าคัญ และมีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนินการเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

“กำรจัดทำแผนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ”
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำร
จั ด ท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำจั ง หวั ด ” เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
การศึกษาของจั งหวัดและของส านั กงานศึ กษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ให้ เ ป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
นโ ยบายรั ฐ บาล นโ ยบายและ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม เพื่อกาหนดเป้าหมายการ
จัดการศึกษาและเป้าหมายการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษาภายในจั งหวั ด และทุ กภาคส่ ว นที่ เ กี่ยวข้ อ ง ซึ่งส านั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มหาสารคาม ได้ ด าเนิ น การประชุ ม จั ด ท าแผน

ทุกกระบวนการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด ทั้งในส่วนของการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดทาแผน การวิเคราะห์
สภาวการณ์ ท างการศึ ก ษาภายในจั ง หวั ด การทบทวน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผน การจัดส่ง
โครงการเพื่อบรรจุในแผน และการรายงานผลการติดตามแผน ซึ่งผลที่ได้รับจาก
การด าเนิ น โครงการ คื อ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มหาสารคามได้ จั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการสานักงานศึกษาธิการจั งหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (ฉบับจัดทาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) รายงานผลการ
ด าเนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาจั ง หวั ด มหาสารคาม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 แล ะข้ อ มู ล สารสนเทศ
ทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2562
เพื่อให้การกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามหาสารคาม เขต 1
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด จึ ง ได้ จั ด ท า “โครงกำรก ำหนดนโยบำย
และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจำปี 2562 กำรจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2562 และทบทวน
แผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564)” เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด ร่ ว ม ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ทิ ศ ท า ง
การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และของโลก ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล กรอบ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิก าร นโยบายส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปัญหาความต้องการของพื้นที่ ผ่านกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึกษาในสั งกั ด มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและนาไปสู่เป้าหมายความสาเร็จ ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต
1 ได้ดาเนินการประชุมคณะทางานจัดทาแผน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเพื่อ
พิจ ารณา แล้ ว แจ้ งประชาสั ม พัน ธ์ฝ่ ายบริ ห ารเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา ผู้ อานวยการกลุ่ ม/หน่ว ย ผู้ รับผิ ดชอบ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ผลจากการดาเนินโครงการ ส่งผลให้ สพป.มหาสารคาม เขต 1 มี นโยบายและทิศทางการพัฒ นา
การศึกษา และมีแผนปฏิบั ติก ารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีประสิ ทธิภ าพ สามารถขับเคลื่ อ น
โครงการ/กิจ กรรม ตามนโยบาย กลยุ ทธ์ ตัว ชี้วัด และแนวทางการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึ ง
สถานศึกษาในสังกัด มีแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ดังกล่าว

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม ได้
จัดทา “โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนบริหำรและพัฒนำ
บุค ลำกร” เพื่อจัดทาแผนบริหารและ
พั ฒ นาบุ ค ลากร ติ ด ตามกลไกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และทบทวนจรรยาบรรณ
ของบุ ค ลากร ซึ่ ง ผลการด าเนิ น โครงการวั ด จากความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการอยู่ที่ร้อยละ 4.58
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ได้ดาเนินโครงการที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยดาเนินโครงการ ดังนี้ “โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ อบจ.”
เพื่อดาเนินการวางแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การวางกรอบและทิศทางการ
พัฒ นาการศึกษาของหน่ ว ยงาน และเพื่อให้ บุคลากรทางการศึ กษา ได้มีความรู้ความเข้า ใจในการจั ด ท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ในเชิงของการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการจัดการเรียนการสอน การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของ
อบจ.มหาสารคาม จึงได้จัดทา “โครงกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนวิชำกำรทำงกำรศึกษำ”
เพื่อดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการทางการศึกษา ระดับจังหวัด ตามที่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการประสานงานวิ ช าการการจั ดการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น 5 ระดั บ
ประกอบด้วย 1) ระดับสถานศึกษา 2) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ระดับจังหวัด 4) ระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่น และ 5) ระดับส่วนกลาง โดยคณะกรรมการในแต่ละระดับมีหน้าที่ในการนานโยบายด้านการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมถึง
การจัดทา “โครงกำรวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ และโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ”
นอกจากนี้ อบจ.มหาสารคาม ยังมีโครงการสนับสนุน ค่าวัสดุการศึกษา รวมถึงค่าบารุงรักษาและ
ซ่ อ มแซม ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นการสอนและการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

“กำรขับเคลื่อนองค์กรสุจริต”
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรขับเคลื่อนและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตประจำสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562”
เพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ระดั บ จั ง หวั ด ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมการต่อต้านการทุ จริต และส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กร น าไปสู่ การปฏิบั ติในพื้น ที่ ให้ เ ป็ นไปในทิศ ทางเดียวกันด้ว ยความร่ว มมื อเชิงบูร ณาการ เพื่อให้
หน่วยงานในพื้นที่และสถานศึกษาเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาคอย่างเป็น
รู ป ธรรม และเพื่อจั ดทาคู่มื อวินั ย ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา เพื่อขยายผลการดาเนิ น งาน
การต่อต้านการทุจริตให้กว้างขวางและลงสู่ระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยง โดยโครงการดังกล่ าวได้
ดาเนินกิจกรรม ดังนี้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

โดยประกาศจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ฯ พร้ อ มแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจ าศู น ย์ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ฯ
จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาศูนย์ฯ จัดตั้งคลินิกกฎหมายประจาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานคลินิกกฎหมาย
นอกจากนี้ ยั งได้ จั ดทาแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนบริห ารความเสี่ ยง
การทุจริต คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน แผนผังการร้องเรียน และกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมจัดทาคู่มือวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (อบรมและศึกษาดูงาน) ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชานี
ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ผลจากการดาเนินโครงการ ส่งผลให้ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริต มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงำนเขตพื้น ที่ กำรศึก ษำมั ธ ยมศึก ษำ เขต 26 ได้ดาเนิน “โครงกำรเสริ ม สร้ ำ งคุณ ธรรม
จริ ยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ป้องกัน กำรทุจริ ต ” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรในสานักงาน ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต การแสดงเจตจานงสุจริต
ให้ เ กิ ด ความคิ ด แยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ส่ ว นรวม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรง เรียน
สุจริต ทั้งนี้ สพม.เขต 26 ได้ดาเนินการประชุม อบรมพัฒนาบุคลากรของสานักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา “เขตสุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น ” การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทาที่เป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น” การจั ด ท ามาตรฐานและมาตรการต่ า ง ๆ ที่ ส าคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล การประชุมสร้างความเข้าใจและประเมิน ITA Online จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
ขยายผลการดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเมื่อดาเนินโครงการแล้วปรากฏว่าบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความโปร่งใส ความมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1
ได้จัดทา “โครงกำรประชุมสัมมนำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ” เพื่อสร้างความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ระเบียบกฎหมาย ขั้นตอน
วิ ธี ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
เป้ า หมายตามนโยบาย
ภาครั ฐ ในการเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้สามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ได้ถูกต้องตามระเบียบ เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ และเพิ่มความมั่นใจ
การปฏิบัติงาน โดยดาเนินการประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนา
ดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา 197 คน ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 42 คน บุคลากรในสานักงานเขต 30 คน รวมทั้งสิ้น 269 คน
มหำวิทยำกำรกีฬำแห่ง ชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม ได้จัดทา
“โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยง” เพื่อทาความเข้าใจกับความเสี่ยงที่สาคัญ
ทุกประเภทสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งการบริหาร
ความเสี่ยง การวัด และการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารหรือ
องค์กรสามารถรับกับความเสี่ยงได้อย่า งมีประสิทธิภาพ และนาพาองค์กร
ไปสู่ความสาเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น ซึ่งผลการดาเนินโครงการวัดจาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ร้อยละ 4.46

“กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ”
วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม ได้จัดทา “โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ” เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อ
เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มของงานประกั น
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสาหรับการรับ
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในปี
การศึกษาต่อ ๆ ไป เมื่อดาเนินโครงการแล้ ว
ปรากฏว่า คณะครู และบุคลากรทุกสายงาน
ของวิทยาลัย มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาและงานที่เกี่ย วข้อง เข้าใจแนวทางการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2561 และสามารถเขียน SAR ของภาควิชาและของงาน
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยสามารถอ้างอิงเอกสารหลักฐาน พร้อมตัวชี้วัดผลผลิตได้

วิทยำลัยกำรอำชี พ พยัค ภู มิ พิสั ย ได้ดาเนิน “โครงกำรเตรี ยมควำมพร้ อ มรองรั บกำรประเมิ น
ภำยนอกรอบ 4” เพื่อดาเนินการตรวจติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ การพัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึก ษาภายในและภายนอกให้ มี คุณภาพและยกระดับ คุณภาพการศึ ก ษาให้ ไ ด้ม าตรฐานตาม
มาตรฐานสากล และเพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกรอบ 4
ผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ คือ บุคลากรวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้
วิ ท ยำลั ย กำรอำชี พ พยั ค ภู มิ พิ สั ย ได้ ด าเนิ น “โครงกำรตรวจรั บ กำรประเมิ น ประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยในต้น สังกัด ” เพื่อดาเนินการตรวจติดตามและการประเมินการประกันคุณภาพการศึ ก ษา
ภายในระดับวิทยาลัย และวิทยาลัย ได้ทราบ จุดแข็ ง จุดอ่อน และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และได้แนวทางการพัฒ นาต่อไป ผลที่ได้จากการดาเนินโครงการ คือ นักเรียนและบุคลากร
วิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจในการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรประกันคุณ ภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ” เพื่อสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินรอบสี่
ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ม าตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบยื น ยั น สภาพจริ ง ในการด า เนิ น งานของ
สถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนจุดเด่นและ
จุดเน้นของสถานศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานศึกษาผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดและ
รับรองการประเมิน สมศ. ซึ่งผลจากการดาเนินงาน ส่งผลให้มีการตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงาน
ของสถานศึ ก ษาและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษา และบุ ค ลากรทุ ก คนมี ค วามรู้
ความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย ได้ดาเนิน “โครงกำรกำรจัดวำงและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ระบบควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ 2562” เพื่อประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจถึงบทบาท และ
การดาเนินการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา และเพื่อรับรองการประกัน
คุณภาพการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งผลการดาเนินงานปรากฏว่า มี
การจั ดทารายงานการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา และบุคลากร
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม ได้ดาเนิน “โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ”
เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
มหำวิทยำกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม ได้จัดทา
“โครงกำรจั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น ตนเองระดั บ วิ ท ยำเขต” ด้ ว ย
นโยบายทีส่ ่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
มีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีการศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินตรวจสอบจาก สมศ. ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมี
การจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ขึ้นเพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบ จึงได้
จัดทารายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2561 ขึ้นตามโครงการ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ได้ ด าเนิ น “โครงกำรประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนิน งำนประกัน คุณภำพกำรศึกษำ” เพื่อจัด
กิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ รับ ผิ ดชอบตัว บ่ งชี้ระดั บคณะและ
วิทยาเขต ซึ่งเป็นการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารติ ด ตามการ
ด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ระยะ อย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และเป็นการกระตุ้น ติดตามความก้าวหน้ าจากผู้รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในจากต้นสังกัดปีการศึกษา 2561 ระดับวิทยาเขตไม่ต่ากว่า 3.80 อีกทั้ง ยังได้ดาเนิน
“โครงกำรประชุมทบทวนระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” เพื่อทบทวนระบบและกลไก
การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา อั น เป็ น ผลมาจากการ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การนาผลการประเมินมาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดมหำสำรคำม ได้จัดทา “โครงกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญ พ.ศ.2562” เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรคการดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน และข้อมูลปัจจุบันของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประจ าจั ง หวั ด มหาสารคาม และสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ระบบการประกั น
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาโรงเรียนพระ
ปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาประจ าจั ง หวั ด มหาสารคาม ในการนี้
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนินการออกนิเทศ
ติดตาม ระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม 2562 โดยได้กาหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประเมิน 3
มาตรฐาน คื อ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น การบวนการบริ ห ารจั ด การ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

“กำรแสวงหำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย”
วิ ท ยำลั ย เทคนิ ค วำปี ป ทุ ม ได้ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษา และสถานประกอบการ
ภายในประเทศ เพื่อร่วมมือในการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาการและวิชาชีพ สนับสนุน
และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม ได้จัดทา “โครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำภำยในประเทศ” และ “โครงกำร
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำต่ำงประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม หน่วยงาน/องค์กร และสถานประกอบการ
ทั้งในและนอกประเทศ ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน

ส่วนที่ 4

สรุปผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะ

จังหวัดมหาสารคาม ได้รับสมญานามนามว่าเป็น “ตักสิลานคร” หรือเมืองแห่งการศึกษา ซึ่งความ
โดดเด่นทางด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ เป็นเมืองที่มีการจัดการศึ กษาใน
ทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทการศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ก ารดู แ ลในระดั บ เด็ ก เล็ ก การศึ ก ษาปฐมวั ย การประถมศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา อุ ด มศึ ก ษา การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การศึ ก ษาของ
บุ ค คลพิ ก ารและบุ ค คลที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ รวมถึ ง การศึ ก ษาของสงฆ์ ใ นระบบโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรม ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีสถานศึกษาจานวนทั้งสิ้น 1,044 แห่ง มีจานวนนักเรียน/นักศึกษา
ทั้งสิ้น 237,344 คน และมีครูผู้สอนจานวนทั้งสิ้น 11,758 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามได้ปฏิบัติภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานอย่ างเต็มศักยภาพ และขับเคลื่อนงานโดยยึดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็น
หลั ก ผสมผสานกั บ การด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวง/กรมต้ น สั ง กั ด อี ก ทั้ ง
ยังดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้
1) สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต จังหวัดมหาสารคามได้ดาเนินการเพื่อเป็น
การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งหมายให้
ประชากรในวัยเรียนได้เข้าเรียนเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ แก่คน
ทุกกลุ่ม คนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดช่วงชีวิตแม้จะไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในจังหวัดมหาสารคามมีแนวโน้มดีขึ้นตามลาดับ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร
ภาคีเครือข่าย เช่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
และมีเป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยจังหวัดมหาสารคามได้รับงบประมาณสนับสนุน ให้
ดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ซึ่งดาเนินการระหว่างปี พ.ศ.25622563 นอกจากนี้ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการยังมีแนวนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานทางการศึกษาดาเนินการ
ติดตามเด็กตกหล่น เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการในจังหวัด เพื่อผลักดัน ให้คนกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งหมด
จึงเป็นแรงผลักดันและกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานทางการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้เกิดแก่คนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกช่วงวัย
2) เสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพียง จังหวัด
มหาสารคามได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาในทุกกิจกรรม ทุกรูปแบบ จะเห็นว่าสภาวการณ์ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้ ขาดความรับผิดชอบ เห็นแก่ตัว มีปัญหา
ยาเสพติด และมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานทางการศึกษาจึงเร่งปรับเปลี่ยนหลักคิดและพฤติกรรม
เด็กให้ดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร ผ่านกิจกรรม/โครงการลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

เรียนรู้ความมีวินัย การอยู่ร่วมกัน และจิตอาสา โดยธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้
จะเห็นว่าสถานศึกษาหลายแห่งให้ความสาคัญกับเรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมการ
บรรยายธรรมและปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ เรียนผ่านการกีฬา
ทั้งหมดนี้จะเห็นว่า หน่วยงานทางการศึกษาได้พยายามขับเคลื่ อนงานด้านการพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม
สุขภาพ และการบ่มเพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี
3) พัฒนำผู้เรียนให้ได้ รับกำรศึกษำอย่ำ งมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มุ่งสู่สำกล
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา คือ การมุ่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะทางวิชาการ
ตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศและภาพรวมของจังหวัด จะพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อี กทั้ง ผู้เรียนยังขาดสมรรถนะ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
อาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง การนาหลั กวิช าที่เรียนมาไปปรับใช้ในชีวิตการทางาน ผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษายังขาดทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้เรียนขาดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ เป็ น ต้น ซึ่งสภาพปั ญหาเหล่ านี้เป็นเหตุให้ ห น่ว ยงานทางการศึก ษาในจังหวัดมหาสารคาม
เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประการแรก คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
ของผู้เรียน ผ่านการจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net, NT, V-NET เป็นต้น การยกระดับทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ผ่านการฝึกอบรม การจัดทาค่ายเยาวชน การพัฒนาสมรรถนะและทักษะให้เป็นที่ต้องการของ
อุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน โดยการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการศึกษา และรวมไปถึงการส่ งเสริม สนับสนุนการทาวิจัย สร้างนวัตกรรมของสถา บันการ
อุดมศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงาน
4) ผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
เป้าหมายของการพัฒนาครูและอาจารย์ เพื่อพัฒนาให้ครูและอาจารย์ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดหรือกากับ การสอนผู้ เรียนให้ มี สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานการศึก ษา
สาหรับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ได้ดาเนินการพัฒนาครูและอาจารย์ผ่านกระบวนการฝึก อบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูและอาจารย์มีความรู้ มีทักษะตามรายวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์และ
จัดทาหลักสูตร การใช้ผลลัพธ์เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน และเกิดทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 สาหรับในระดับอุดมศึกษาส่วนหนึ่งมุ่งเน้นให้อาจารย์สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนได้
ผลักดันให้อาจารย์จัดทาเอกสารการสอนและตาราเรียน ส่วนในระดับอาชีวศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ให้
มีทักษะและเรียนรู้ร่วมกันกับสถานประกอบการ เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานทางการศึกษายังได้พัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างความผูกพันในองค์กร และการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
5) พัฒนำระบบบริ หำรจั ด กำรศึกษำให้มีประสิ ทธิ ภ ำพ หน่ว ยงานทางการศึกษาในจังหวัดได้มี
กระบวนการบริ ห ารจั ดการภายในเพื่อสร้ างองค์กรสุ จริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยดาเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาโดยเริ่มจากการทาแผนการศึกษาของหน่วยงาน มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อาทิ การขับเคลื่อนงานโรงเรียนสุจริตและ
เขตสุ จ ริ ตของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา การอบรมครูและบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
การอบรมเรื่องพัสดุและการเงิน การจัดทาแผนทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน การซ่อมแซม และปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องเร่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ การ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเท่าเทียม การติดตามเด็กตกหล่นให้เข้าสู่ระบบการศึกษาให้ครบร้อยละ
100 การมุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบและจิตสานึกความเป็นพลเมืองของผู้เรียน การคิดวิเคราะห์และการ
ประยุ กต์ใช้องค์ความรู้ของผู้เรีย น การเร่ งพัฒ นาฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การพัฒ นา
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทาให้ ผู้เรียน การพัฒนาครู/อาจารย์ให้เป็นผู้
กากับการสอนมากกว่าการเป็นผู้สอน และส่งเสริมบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
ทั้ ง นี้ การจั ด การศึ ก ษาในจั งหวัดมหาสารคาม ต้ อ งเชื่ อ มโยงและเป็น ส่ ว นหนึ่ งในการขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ออกสู่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้มากยิ่งขึ้น

ภำคผนวก

คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ที่ 149/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
…………………………
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึ ก ษา (พ.ศ. 2562-2565) จั ง หวั ด มหาสารคามขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางในการขั บ เคลื่ อ นงาน
ด้านการศึกษาของจั งหวัด กอปรกับ คารั บรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวั ด
มหาสารคามและส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดกรอบ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ “ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.8 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการติ ด ตามและรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา” โดยพิจารณาจากความสาเร็จในการติดตามและการรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ 11 ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภ าคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และข้อ 2 ของคาสั่ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ที่ 50/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
1. นายรัชพร วรรณคา
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ประธานกรรมการ
2. นายอานิน สุขณะล้า
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
4. นางสาวศุลีพร คาควร
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
5. นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. นางสาวนวพร อุตรินทร์
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวไอยรา สังฆะ
กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8. นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
/หน้าที่...

2
หน้ำที่
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. วางแผนและจั ด ท าเครื่ อ งมื อ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
การศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ดาเนินการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 25622565) จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. รวบรวมและวิ เ คราะห์ ผ ลการติ ด ตามการด าเนิน งานตามแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
การศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. รายงานผลการติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา
(พ.ศ. 2562-2565) จั ง หวั ด มหาสารคาม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ อ คณะอนุ ก รรมการ
พัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
6. ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายรัชพร วรรณคา)
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

