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ค าน า 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ฉบับนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม
จัดท ำขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร                
จัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม  อีกท้ังน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผน พัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำในปีต่อไป 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำร
จัดท ำและให้ข้อมูลเป็นอย่ำงดี จนท ำให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์ส ำหรับท่ำนผู้อ่ำนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ            
ในโอกำสต่อไป 

 

 

         
                                                              ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
                                                                            กันยำยน  2563 
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กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
7. โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ จังหวัด
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ทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
อภิปรำยผล 
ข้อเสนอแนะ 
 
คณะผู้จัดท ำ  
 

 
6 
6 
 

30 
32 
33 
34 

 
35 
35 
36 

 
37 

 
38 

 
39 
40 

 
43 

 
44 
44 
45 
46 

 
 

47 
 
 

 



 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

3 รายงานผลการด าเนินงาน 2563 

คณะผู้บริหาร 

 
นายกฤต  สุวรรณพรหม 

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

 
นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง 

รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 

                           
        นายอานิน  สุขณะล  า 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 

นางอรุณรัตน์  รัตนมนตรี 
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
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นางสาวสุมาลี  มุระดา 
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

นางอุไรรัตน์  โสภา 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นายกันตธี  เนื่องศรี 
ผอ.กลุ่มพัฒนาการการศึกษา 

 

นายอภิชาต  บุตรศรี 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

.................................... 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นางวรทิพ  จันทรา 
ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  เป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ตำมที่  คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่  19/2560  เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค               
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 ข้อ 11 โดยให้แต่ละจังหวัดมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรเป็น
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธิกำร   เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำงๆ และ ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  สั งกัดส ำนั กงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  นั้ นอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 2 4                           
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ข้อ 5 ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 

 

ข้อมูลพื นฐานทางการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  ตั้งอยู่ เลขที่  85   ถนนศรีสวัสดิ์ด ำเนิน  ต ำบลตลำด              
อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม รหัสไปรษณีย์ 44000  มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดกำรกำรศึกษำของโรงเรียน          
ในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำมทั้ง 13 อ ำเภอ ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม  อ ำเภอแกด ำ  อ ำเภอโกสุม
พิสัยอ ำเภอกันทรวิชัย  อ ำเภอบรบือ  อ ำเภอกุดรัง  อ ำเภอนำเชือก  อ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  อ ำเภอยำงสีสุรำช  
อ ำเภอวำปีปทุม  อ ำเภอนำดูน  อ ำเภอเชียงยืนและอ ำเภอชื่นชม 

ด้านกายภาพ  
 ที่ตั้งและขนำดจังหวัดมหำสำรคำม : ตั้งอยู่บริเวณตอนกลำงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นรุ้งที่ ๑๕ 
องศำ ๒๕ ลิปดำ และ ๑๖ องศำ ๔๐ ลิปดำเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๒ องศำ ๕๐ ลิปดำ และ ๑๐๓ องศำ ๓๐ ลิปดำ 
ตะวันออก มีพ้ืนที่ ๕,๒๙๑.๖๘๓ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๓,๓๐๗,๓๐๑.๘๗๕ ไร่ ระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพฯ ๔๗๕ 
กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกำฬสินธุ์  
  ทิศใต ้  ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกำฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ 
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แผนที่จังหวัดมหาสารคาม 
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อ านาจหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 คณ ะรักษ ำควำมสงบ แห่ งช ำติ ที่  1 9/2 5 60  เรื่ อ ง  ก ำรปฏิ รูป กำรศึ กษ ำใน ภู มิ ภ ำคขอ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 โดยให้แต่ละจังหวัดมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำน         
ทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำร   
เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย 
และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำงๆ 
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อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขับเคลื่อน 
ภำรกิจ   
นโยบำย          
ยุทธศำสตร์       

 

 
  

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีเอกภำพ
ประสำนควำมร่วมมือให้เกิด

กำรบูรณำกำรร่วมกัน 

มีระบบกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผล 
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพ
และเกิดผลสมัฤทธิ์ตามภารกิจของ

กระทรวงศึกษา 
 

ตอบสนอง  ยุทธศำสตร์ชำติ   
               พัฒนำและแก้ไขปัญหำเฉพำะพ้ืนที่  
  

 

เพื่อการให้บริการ ด้ำนกำรศึกษำที่รวดเร็ว  
                       ทั่วถึงและเท่ำเทียม  
 

เกิดประโยชน์ต่อ  ผู้เรียน 
                     ครู 
                      บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                      ประชำชน 
              
 

สังคมพึงพอใจ 
ประเทศได้คนมีคุณภาพ 

สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ 

ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน 
 

 

ผลลัพธ์ 
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โครงสร้างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 ตำมมติคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคครั้งที่ 
7/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 และมติ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษำธิกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560 จึงให้ยกเลิกประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งหน่วย
รำชกำรภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ลงวันที่ 11 เมษำยน 2560 และประกำศกำรแบ่งหน่วยรำชกำรภำยในและก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบแบ่งกลุ่มงำนออกเป็น 8 กลุ่มส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  ดังนี้ 
      1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
      2) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      3) กลุ่มนโยบำยและแผน 
      4) กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
      5) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
      6) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
      7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
      8) หน่วยตรวจสอบภำยใน  
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 1) กลุ่มอ านวยการ 
     (1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ.คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน รวมทั้ง
ปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.และตำมที่ กศจ.มอบหมำย 
     (2)  ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ประสำนงำนต่ำงๆ ในระดับจังหวัด 
     (3)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไป 
     (4)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
     (5)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบบริหำรงำนและกำรควบคุมภำยใน 
     (6)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนประชำสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงำนของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (7)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
     (8)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
     (9)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำองค์กร 
     (10) ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่ วไปกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ประสำนงำนต่ำงๆ ในระดับจังหวัด 
     (11) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     (1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ อกศจ. และคณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำน
รำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อกศจ. และตำมที่ อกศจ. มอบหมำย 
     (2) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่ง  กำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง
ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
     (3) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรพิจำรณำวิทยฐำนะ ควำมดีควำมชอบ กำรเสริมสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (4) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและ 
กำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (5) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เช่น กำรบรรจุและกำรแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก กำรย้ำย กำรโอน กำรเปลี่ยนต ำแหน่งและ
กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร เป็นต้น 
     (6) น ำเสนอคณะกรรมกำรกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ในจังหวัด 
     (7) เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อ่ืนของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (8) ด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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     (9) จัดท ำแผนและส่งเสริมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 
     (10) จัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
     (11) จั ดท ำม ำตรฐำนคุณ ภ ำพ งำน  ก ำหนดภ ำระงำนขั้ น ต่ ำ  และ เกณ ฑ์ 
กำรประเมินผลงำนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (12) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล
เสนอ อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
     (13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
     (14) ด ำเนินกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และประชำชนผ่ำนระบบศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 
     (15) ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพที่คุรุสภำก ำหนด รวมทั้งให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนำวิชำชีพ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
     (16) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 3) กลุ่มนโยบายและแผน 
     (1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำและ
คณะท ำงำนที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่ เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.และตำมที่  กศจ.  
มอบหมำยร่วมกับกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
     (2) จัดท ำข้อเสนอยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 
     (3) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดและแผนปฏิบัติกำรของจังหวัด 
     (4) จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งกำรติดตำม
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
     (5) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 
     (6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสำนงำนระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม ประเมินและรำยงำนผล 
     (7) ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     (8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย 
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 4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
     (1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำและ
คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.และตำมที่ กศจ.มอบหมำย
ร่วมกับกลุ่มนโยบำยและแผน 
     (2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
     (3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภำพและ
สำมำรถให้บริกำรได้โดยสะดวก  รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงสร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลง  
     (4) ส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ 
     (5) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมกำรศึกษำ 
     (6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (7) จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือและกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติและ
ภำวะวิกฤตทำงกำรศึกษำในจังหวัด 
     (8) ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ 
     (9) ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและกำรกีฬำเพ่ือ
กำรศึกษำ 
     (10) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและ
ส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันกำรศึกษำสถำนประกอบกำร 
และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
     (11) ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะกิจ เฉพำะกลุ่ม และเฉพำะพ้ืนที่ 
     (12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
     (1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์และ
คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.และตำมที่ กศจ.มอบหมำย 
     (2) ขับเคลื่อน ประสำนงำน เร่งรัด ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (3) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศและแนะ
แนว กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
     (4) ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
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     (5) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดท ำ
แผนกำรรองรับกำรตรวจรำชกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรกำรกระทรวงในกำรตรวจรำชกำร 
ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวง 
     (6) ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (7) สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์ชำติ 
     (8) จัดท ำกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 
     (9) ขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
     (10) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับหรือท่ีได้รับมอบหมำย 

 6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     (1) ก ำกับ ดูแล ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงเรียนเอกชน 
     (2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียน และกำรเปลี่ยนแปลง
กิจกำรโรงเรียนเอกชน 
     (3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสงเครำะห์และเงินทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียน
เอกชนและที่กฎหมำยอื่นก ำหนด 
     (4) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับงำนกำรศึกษำเอกชนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย 

 7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
     (1) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรและประสำนเกี่ยวกับกิจกำรลูกเสือ  
ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
     (2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ 
 โดยผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด 
     (3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำพระรำชปณิธำน
พระรำชกระแสด้ำนกำรศึกษำ และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ  
     (4) ส่งเสริม สนับสนุน กำรัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก
ของชำติ และควำมปรองดอง สมำนฉันท์ 
     (5) สร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
     (6) ส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 
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     (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
     (1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของ 
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย 
      
 
 

แผนภาพ แสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 

 
(ข้อมูล 10 มิถุนายน  2563) 

 
  

ศกึษาธกิารจังหวดั

มหาสารคาม, 1
รองศกึษาธกิารจังหวดั

มหาสารคาม , 1

กลุม่อ านวยการ, 9

กลุม่บรหิารงานบคุคล, 

11

กลุม่นโยบายและแผน

, 4กลุม่พัฒนาการศกึษา, 

3

กลุม่นเิทศ ตดิตาม 

และประเมนิผล, 13

กลุม่สง่เสรมิ

การศกึษาเอกชน, 

4

กลุม่ลกูเสอื

ยวุกาชาดฯ, 6

ครุุสภา, 3
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ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี  

จ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/ผู้สอน จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด สถำนศึกษำ 
นักเรียน/
นักศึกษำ 

ห้องเรียน ครู/ผู้สอน 

รวมทั้งสิ้น 1,029 226,108 7,163 12,604 
1.กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ) 654 142,495 7,066 10,213 
1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ) 599 95,748 7,066 7,739 
   (1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 197 22,799 2,737 2,654 
   (2) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 221 23,800 2,036 1,909 
   (3) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 145 17,524 1,330 1,284 
   (4) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 35 31,276 963 1,841 
   (5) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดมหำสำรคำม 1 349 

 
51 

1.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช) 33 11,682 - 1,726 
   (1) ประเภทสถำนศึกษำทั่วไป (รวมเตรียมอนุบำล) 29 9,338 

 
520 

   (2) ประเภทสถำนศึกษำกำรกุศลของวัด (รวมเตรียมอนุบำล) 4 2,344 
 

1,206 
1.3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวะศึกษำ (สอศ) 9 14,344 

 
461 

   (1) อำชีวะรัฐบำล 6 13,594 
 

424 
   (2) อำชีวะเอกชน 3 750 

 
37 

1.4 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
จังหวัดมหำสำรคำม (กศน) ระดับอ ำเภอ 

13 20,721 - 287 

2.ส่วนรำชกำรอื่น 375 83,613 97 2,391 
2.1 กระทรวงกำรอดุมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว) 5 57,746 

 
2,236 

   (1) โรงเรียนสำธิต 3 3,746 120 184 
   (2) สถำบันอุดมศึกษำ 2 54,000 - 2,052 
2.2 กระทรวงมหำดไทย (มท):กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 359 23,757 - - 
  (1) โรงเรียนในสังกัดกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 36 10,048 - - 
  (2) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในจังหวดัมหำสำรคำม 323 13,709 

  
2.3 กระทรวงสำธำรณสุข (สธ):วิทยำลัยศรีพยำบำลมหำสำรคำม 1 500 4 51 
2.4 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกฬีำ(กก):มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
วิทยำเขตมหำสำรคำม 

1 861 42 31 

2.5 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ):โรงเรียนปริยัติธรรม 9 749 51 73 

 จำกตำรำง พบว่ำ จังหวัดมหำสำรคำม มีจ ำนวนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนถึงระดับอุดมศึกษำ ทั้งสิ้น 1,029 แห่ง มีจ ำนวนเด็กเล็ก/นักเรียน/นักศึกษำ ทั้งสิ้น 226,108 คน และ
จ ำนวนครู/ผู้สอน (ยกเว้นสังกัด อปท.) 12,604 คน เมื่อพิจำรณำจ ำนวนสถำนศึกษำ แยกเป็นรำยสังกัด พบว่ำ 
จ ำนวนสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) มีจ ำนวนสถำนศึกษำสูงสุด 
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รองลงมำ ได้แก่ กรมกำรส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน (สช.) ตำมล ำดับ 

แผนภาพแสดงจ านวนสถานศึกษา จ าแนกตามสังกัด 
ในจังหวัดมหาสารคาม 

 

จำกแผนภำพ พบว่ำ จังหวัดมหำสำรคำม มีจ ำนวนสถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่จัดกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษำ ทั้งสิ้น 1,029 แห่ง มีสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มำกท่ีสุด คือ 599 แห่ง รองลงมำ
คือสังกัด มท : กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 359 แห่ง และ สช. 33 แห่ง ตำมล ำดับ 

แผนภาพแสดงจ านวนนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามสังกัด 

 

1. สพฐ. , 
95,748 

2. สช., 11,682 3. สอศ., 14,344 
4. กศน., 20,721 

5. อว., 57,746 

6. มท., 23,757 7. สธ., 500 

8. กก, 
861 

9. พศ., 749 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษา
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จำกแผนภำพ พบว่ำ จังหวัดมหำสำรคำม  มีจ ำนวนเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษำที่สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

และสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนถึงระดับอุดมศึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น  226,108 คน มีนักเรียนสังกัด สพฐ. 
มำกที่สุด จ ำนวน 95,748 คน รองลงมำคือสังกัด อว. จ ำนวน 57,746 คน และมท. 23,757 คน ตำมล ำดับ 

ตาราง      จ ำนวนร้อยละของนักเรียน/นักศึกษำในระบบโรงเรียนต่อประชำกรในวัยเรียนปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ/ชั้น 

ระดับชั้น อำย ุ
ประชำกร นักเรียน/นักศึกษำ

ในระบบ 
ร้อยละของนักเรียนต่อ 

ในวัยเรียน ประชำกรในวัยเรียน 
รวมทั้งสิ้น 2-23 ปี 250,833 202,374 80.68 
เด็กเล็ก 2 ขวบ 2 ปี 8,692 6,113 70.33 
ก่อนประถมศึกษำ 3-5 ปี 27,071 26,081 96.34 
อนุบำล 1 (3 - 4 ขวบ) 3 ปี 8,731 8,259 94.59 
อนุบำล 2 (4 - 5 ขวบ) 4 ปี 8,914 9,258 103.86 
อนุบำล 3 (5 - 6 ขวบ) 5 ปี 9,426 8,564 90.86 
ประถมศึกษำ 6-11 ปี 61,073 55,918 91.56 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 6 ปี 9,741 8,875 91.11 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 7 ปี 10,399 9,654 92.84 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 8 ปี 10,336 9,585 92.73 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 9 ปี 10,019 9,111 90.94 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 10 ปี 10,231 9,242 90.33 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 11 ปี 10,347 9,451 91.34 
รวมมัธยมศึกษำ 12-17 ปี 63,990 55,546 86.80 
มัธยมศึกษำตอนต้น 12-14 ปี 31,598 28,826 91.23 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 12 ปี 10,529 9,691 92.04 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 13 ปี 10,408 9,650 92.72 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 14 ปี 10,661 9,485 88.97 
มัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำ 15-17 ปี 32,392 26,720 82.49 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4/ ปวช.1 15 ปี 10,948 9,652 88.16 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5/ ปวช.2 16 ปี 10,721 8,175 76.25 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6/ ปวช.3 17 ปี 10,723 8,893 82.93 
ปริญญำตรีและต่ ำกว่ำ 18-23 ปี 90,007 58,716 65.23 
อุดมศึกษำปีท่ี 1/ ปวส.1 18 ปี 12,196 17,911 146.86 
อุดมศึกษำปีท่ี 2/ ปวส.2 19 ปี 16,402 15,285 93.19 
อุดมศึกษำปีท่ี 3 20 ปี 15,800 10,929 69.17 
อุดมศึกษำปีท่ี 4 21 ปี 15,117 11,058 73.15 
อุดมศึกษำปีท่ี 5 22 ปี 15,078 2,735 18.14 
อุดมศึกษำปีท่ี 6 23 ปี 15,414 798 5.18 

 

(ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน ณ 25 ก.ค.2563 นักศึกษา ณ 31 สิงหาคม 2563 ประชากรวัยเรียน ณ ธันวาคม 2562) 
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จำกตำรำงที่  5 พบว่ำ จ ำนวนร้อยละของนักเรียน/นักศึกษำในระบบโรงเรียนต่อประชำกรในวัยเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2563 มีจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำต่ ำกว่ำประชำกรวัยเรียนทั้งหมด มีดังนี้ ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษำมำกที่สุดคือ ร้อยละ 96.34 รองลงมำได้แก่ ระดับประถมศึกษำร้อยละ 91.56 ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นร้อยละ 91.23 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 82.49 เด็กเล็ก 2 ขวบ ร้อยละ 
70.33 และระดับปริญญำตรีและต่ ำกว่ำ ร้อยละ 65.23 ตำมล ำดับ 

แผนภาพแสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาต่อประชากรในวัยเรียน 

 
จำกแผนภำพ พบว่ำ ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษำต่อประชำกรในวัยเรียน เมื่อเทียบกับนักเรียนนักศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2563 จังหวัดมหำสำรคำม  มีจ ำนวนประชำกรแต่ละช่วงระดับกำรศึกษำมำกกว่ำนักเรียนนักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2563 ทุกระดับ  

 
ตาราง จ านวนนักเรียน/นักศกึษาในระบบโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษาประเภทการศึกษาและชั นปี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น รวมในระบบ ประเภทสำมญัศึกษำ ประเภทอำชีวศึกษำ 
อุดมศึกษำ
(ปริญญำ) 

กำรศึกษำพิเศษ 349 349 
  

เด็กเล็ก 2 ขวบ 6,113 6,113 
  

 -
 10,000
 20,000
 30,000
 40,000
 50,000
 60,000
 70,000
 80,000
 90,000

 100,000

เด็กเล็ก 2
ขวบ

ก่อน
ประถมศึกษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
เทียบเท่า

ปริญญาตรี
และต่ ากว่า

ประชากรในวัยเรียน 8,692 27,071 61,073 31,598 32,392 90,007

นักเรียน/นักศึกษา 6,113 26,081 55,918 28,826 26,720 58,716

จ า
นว

น

จ านวนและร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาต่อประชากรในวัยเรียน

ร้อยละ 
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ระดับชั้น รวมในระบบ ประเภทสำมญัศึกษำ ประเภทอำชีวศึกษำ 
อุดมศึกษำ
(ปริญญำ) 

อนุบำล 1 (3 - 4 ขวบ) 8,259 8,259   
อนุบำล 2 (4 - 5 ขวบ) 9,258 9,258 

  
อนุบำล 3 (5 - 6 ขวบ) 8,564 8,564 

  
รวมก่อนประถมศึกษำ 26,081 26,081 

  
ประถมศึกษำปีท่ี 1 8,875 8,875 

  
ประถมศึกษำปีท่ี 2 9,654 9,654   
ประถมศึกษำปีท่ี 3 9,585 9,585 

  
ประถมศึกษำปีท่ี 5 9,242 9,242 

  
ประถมศึกษำปีท่ี 6 9,451 9,451 

  
รวมประถมศึกษำ 55,918 55,918 

  
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 9,691 9,691 

  
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 9,650 9,650 

  
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 9,485 9,485   
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 28,826 28,826   
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 6,461 6,461 

  
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 5,677 5,677 

  
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 5,534 5,534 

  
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 17,672 17,672   
ปวช. 1 3,191 273 2,918 

 
ปวช. 2 2,498 229 2,269 

 
ปวช. 3 3,359 224 3,135 

 
รวม ปวช. 9,048 726 8,322 

 
ปวส. 1 2,488  2,488  
ปวส. 2 3,013  3,013 

 
รวม ปวส. 5,501  5,501 

 
รวมประกำศนียบัตร  

 
  

รวมประกำศนียบัตรบณัฑิต  
 

  
ปี 1 15,423 

 
 15,423 

ปี 2 12,272 
 

 12,272 
ปี 3 10,929 

 
281 10,648 

ปี 4 11,058 
 

240 10,818 
ปี 5 2,735 

 
 2,735 

ปี 6 798 
 

 798 
รวมปรญิญำตร ี 53,215 

 
521 52,694 

รวมปรญิญำโท 1,918 
 

 1,918 
รวมปรญิญำเอก 749 

 
 749 

รวมทั้งสิ้น 205,390 135,685 14,344 55,361 
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จำกตำรำง พบว่ำ จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำในระบบโรงเรียน จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำประเภทกำรศึกษำ 

และชั้นปี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 มีนักเรียนสังกัดประเภทสำมัญศึกษำมำกที่สุด จ ำนวน 135,685 คน รองลงมำ
ได้แก่ประเภทปริญญำ จ ำนวน 55,361 คน และประเภทอำชีวศึกษำ 14,344 คน ตำมล ำดับ 

แผนภาพ จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำแยกประเภทในระบบ  

 

ตาราง จ ำนวนสัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษำในสถำนศึกษำของรัฐบำลและเอกชน ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน สัดส่วน 

รัฐบำล เอกชน รวม รัฐบำล : เอกชน 

กำรศึกษำพิเศษ 349 
 

349 100 : - 

เด็กเล็ก 2 ขวบ 6,113 
 

6,113 100 : - 

ก่อนประถมศึกษำ 22,350 3,731 26,081 85.69 : 14.31 

ประถมศึกษำ 49,453 6,465 55,918 88.44 : 11.56 

มัธยมศึกษำตอนต้น 27,782 1,044 28,826 96.38 : 3.62 

มัธยมศึกษำตอนปลำย 17,230 442 17,672 97.50 : 2.50 

ปวช. 7,762 560 9,048 85.79 : 6.19 

ปวส. 5,311 190 5,501 96.55 : 3.45 

ปริญญำตร ี 53,215 
 

53,215 100 : - 

ปริญญำโท  1,918     1,918  100 : - 

ปริญญำเอก  749     749  100 : - 

รวมทั้งสิ้น 192,232 12,432 205,390       

ประเภทสามัญ
ศึกษา, 135685

ประเภทอาชีวศึกษา
, 14344

อุดมศึกษา 
(ปริญญา), 55361
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 จำกตำรำง พบว่ำ สัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษำในสถำนศึกษำของภำครัฐบำลและเอกชนระดับมี
ประถมศึกษำจ ำนวนมำกที่สุด จ ำนวน 55,918 คน รองลงมำคือระดับปริญญำตรี จ ำนวน 53,215 คน มัธยมศึกษำ
ตอนต้น จ ำนวน 28,826 คน ก่อนประถมศึกษำ จ ำนวน 26,081 คน ตำมล ำดับ และสัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษำ
ในสถำนศึกษำของภำครัฐบำล มีสัดส่วนมำกกว่ำนักเรียน/นักศึกษำในสถำนศึกษำของภำคเอกชน 

แผนภาพ แสดงสัดส่วนนักเรียน/นักศึกษำในสถำนศึกษำภำครัฐบำลและภำคเอกชน 

 

ตาราง แสดงจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แยกตำมระดับและสังกัด  

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 แต่ละสังกัด 

รวม 
อว. สอศ. มท. สธ. พศ. กก. 

 อนุบำล  254 
     

254 

 ประถมศึกษำปีท่ี 6 497 
     

497 

 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 480 
 

697 
 

40 
 

1,217 

 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 465 
 

479 
 

9 
 

953 

  ปวช. 3 
 

1,236 76 
   

1,312 

  ปวส. 2 
 

1,905 
    

1,905 

 ประกำศนียบตัรบณัฑิต  172 
     

172 

 ปริญญำตร ี 12,336 189 
 

137 
 

197 12,662 

 ปริญญำโท  732 
     

732 

 ปริญญำเอก  221 
     

221 

 รวมทั้งสิ้น  15,157 3,330 1,252 137 49 197 19,925 

 (หมำยเหตุ สังกัด มท.มีเฉพำะข้อมูล อบจ. สังกัด พศ.มีข้อมูล 3 โรงเรียน) 

การศึกษา
พิเศษ

เด็กเล็ก 2
ขวบ

ก่อน
ประถมศึก

ษา

ประถมศึก
ษา

มัธยมศึกษ
าตอนต้น

มัธยมศึกษ
าตอนปลาย

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญา

เอก

รัฐบาล 349 6,113 22,350 49,453 27,782 17,230 7,762 5,311 53,215 1,918 749

เอกชน - - 3,731 6,465 1,044 442 560 190 - - -

 -
 10,000
 20,000
 30,000
 40,000
 50,000
 60,000

ค่า
เฉ

ลี่ย

สัดส่วนนักเรียนรัฐบาลต่อเอกชน
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ตาราง จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ แยกตำมระดับและสังกัด ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำในสังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อว. สอศ. มท. สธ. พศ. กก. 

 กำรศึกษำพิเศษ  349 
   

- 
   

349 

 เด็กเล็ก 2 ขวบ  
  11  

6,102 
   

6,113 

 ก่อนประถมศึกษำ  12,618 3,731 458 - 9,274 - - - 26,081 

 ประถมศึกษำ  45,919 6,465 987 - 2,547 - - - 55,918 

 มัธยมศึกษำตอนต้น  22,692 1,044 1,107 - 3,522 - 461 - 28,826 

 มัธยมศึกษำตอนปลำย  14,072 442 1,191 - 1,679 - 288 - 17,672 

  ปวช.  98 - - 8,322 628 - - - 9,048 

  ปวส.  - - - 5,501 - - - - 5,501 

 ปริญญำตร ี - - 51,333 521 - 500 - 861 53,215 

 ปริญญำโท  
  

1,918 
 

- 
   

1,918 

 ปริญญำเอก  
  

749 
 

- 
   

749 

 รวมทั้งสิ้น  95,748 11,682 57,754 14,344 23,752 500 749 861 205,390 

 จำกตำรำง พบว่ำ จ ำนวนของนักเรียน/นักศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) มำกที่สุด จ ำนวน 95,748 คน รองลงมำคือ สังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) จ ำนวน 57,754 คน สังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 
กระทรวงมหำดไทย (มท.) จ ำนวน 23,752 คน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) จ ำนวน 
14,344 คน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) จ ำนวน 11,682 คน สังกัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ (กก.) จ ำนวน 861 คน สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ.) จ ำนวน 749 คน 
และสังกัดกระทรวงสำธำรสุข (สธ.) จ ำนวน 500 คน ตำมล ำดับ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิ
 
ผลการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Reading Test : RT) 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละการสอบ RT ป.1 : 2562 
ประเทศ ศึกษาธิการภาค ศธจ.มค. 

กำรอ่ำนออกเสียง 68.50 69.11 67.16 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 72.81 74.50 72.47 
รวม 2 สมรรถนะ 70.66 71.81 69.82 

 
ผลการวัดความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ NT ป.3 : 2562 

ประเทศ ศึกษาธิการภาค ศธจ.มค. 
ด้ำนคณิตศำสตร์        44.94         45.70         47.11  

ด้ำนภำษำไทย        46.46         46.46         47.61  

รวมความสามารถทั ง 2 ด้าน        45.70         46.08         47.36  
 
 
ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

องค์ประกอบ 
ปวช.3 ปวส.2 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

ทักษะภำษำและกำรสื่อสำร 39.28 40.21 38.08 33.92 38.45 40.14 
ทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ 29.16 29.89 34.13 28.83 29.41 31.73 
ทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชีวิต 53.27 50.47 51.71 48.44 51.65 51.96 
ทักษะกำรจัดกำรงำนอำชีพ 38.8 41.31 43.85 32.29 35.19 35.83 
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ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
 

ที ่ วิชา 
ม.3 ม.6 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

1 ภำษำบำลี 31.13 31.68 31.54 29.41 29.22 27.75 
2 ธรรม 34.42 36.80 42.35 31.56 33.16 31.63 
3 พุทธประวัติ 32.20 32.47 33.63 32.72 36.57 33.49 
4 วินัย 31.32 33.46 32.37 30.18 35.58 28.95 

 
 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 
 

รายวิชา 
ป.6 ม.3 ม.6 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

ภำษำไทย 45.56 56.17 48.95 47.38 54.31 55.20 47.39 44.83 40.48 
ภำษำอังกฤษ 33.02 36.04 31.01 29.11 28.11 31.35 24.85 27.75 26.53 
คณิตศำสตร์ 35.83 36.43 32.06 25.35 29.5 26.15 21.85 27.25 22.55 
วิทยำศำสตร์ 38.4 39.63 34.77 31.87 36.16 29.95 27.71 29.07 28.12 
สังคมศึกษำ - - - - - - 33.41 33.97 34.70 
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ระดับชั้น ชื่อวิชำ  จ ำนวนผู้เข้ำสอบ  
 จ ำนวน นร.ที่ได้คะแนน

รวม 50% ขึ้นไป  
ร้อยละของ นร.ที่

คะแนน 50% ขึ้นไป 

ประถมศึกษำปีที่ 6 

ภำษำไทย  7,608   3,588  47.16 

ภำษำอังกฤษ  7,609   661  8.69 

คณิตศำสตร์  7,605   1,045  13.74 

วิทยำศำสตร์  7,609   1,030  13.54 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 

ภำษำไทย 7,503 4,939 65.83 

ภำษำอังกฤษ 7,498 526 7.02 

คณิตศำสตร์ 7,497 540 7.20 

วิทยำศำสตร์ 7,494 138 1.84 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 

ภำษำไทย  4,611   1,145  24.83 

สังคมศึกษำฯ  4,615   175  3.79 

ภำษำอังกฤษ  4,613   263  5.70 

คณิตศำสตร์  4,614   308  6.68 

วิทยำศำสตร์  4,613   174  3.77 
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ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

 

ช้ัน เนื อหา 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 

 ทักษะกำรเรยีนรู ้ 42.33 52.22 42.31 49.05 57.26 50.62 

 ควำมรู้พื้นฐำน 33.94 48.35 45.11 40.87 42.6 44.79 

ประถมศึกศึกษำ กำรประกอบอำชีพ 43.17 55.48 46.09 43.85 53.08 52.34 

 ทักษะกำรด ำเนินชีวิต 53.33 68.89 47.82 55.63 58.8 54.74 

 กำรพัฒนำสังคม 45.83 69.37 48.59 49.82 58.63 54.17 

 ทักษะกำรเรยีนรู ้ 33.95 34.72 33.95 42.16 35.7 32.46 

 ควำมรู้พื้นฐำน 29.69 29.41 32.38 31.31 33.42 33.2 

มัธยมต้น กำรประกอบอำชีพ 40.83 37.32 41.97 37.17 33.49 36.26 

 ทักษะกำรด ำเนินชีวิต 39.97 43.47 43.00 42.54 39.32 36.32 

 กำรพัฒนำสังคม 35.00 35.48 34.58 36.88 30.19 35.99 

 ทักษะกำรเรยีนรู ้ 31.75 31.53 33.86 40.70 35.44 36.53 

 ควำมรู้พื้นฐำน 27.43 26.36 25.78 27.13 27.58 27.63 

มัธยมปลำย กำรประกอบอำชีพ 32.07 34.99 39.08 35.01 33.72 26.98 

 ทักษะกำรด ำเนินชีวิต 35.09 35.11 35.40 36.86 30.17 31.23 

 กำรพัฒนำสังคม 26.95 22.18 28.79 28.12 30.44 29.16 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางและการด าเนินงาน 

 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้น ำยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มำเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม (ฉบับปรับปรุงตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ) เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยง
ด้ำนแผนยุทธศำสตร์ในทุกระดับ  

         วิสัยทัศน์ 

         สนง.ศธจ.มค.เป็นหน่วยงำนหลักในกำรก ำหนดทิศทำง กำรจัดกำรศึกษำ  ประสำนและบูรณำกำร
กำรศึกษำ ในจังหวัดระดับแนวหน้ำของประเทศภำยใน 5 ปี        

พันธกิจ 
 1. ขับเคลื่อนภำรกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ ของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบตัิอย่ำงมีเอกภำพ 

2. ประสำนควำมร่วมมือให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันทั้ง 5 ภำค ได้แก่ ภำครัฐ  ภำคประชำชนภำค
วิชำกำร  ภำคเอกชนและภำคประชำสังคม 

3. มีระบบกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผล ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำม
ภำรกิจของกระทรวงศึกษำเพ่ือตอบสนอง  ยุทธศำสตร์ชำติ   

4. พัฒนำและแก้ไขปัญหำเฉพำะพ้ืนที่  พร้อมทั้งให้บริกำร ด้ำนกำรศึกษำที่ รวดเร็ว ทั่วถึงและ                
เท่ำเทียม เกิดประโยชน์ต่อ  ผู้เรียน  ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชน  เกิดผลลัพธ์ที่สังคมพึงพอใจ  
ประเทศได้คนมีคุณภำพ  สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำวของประเทศ 
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร 
 SMART เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศ 
  S = Service  Mind   มีจิตบริกำร 
  M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม 
  A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  R = Responsibility มีควำมรับผิดชอบ 
  T = Teamwork ทีมงำนคุณภำพ 
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เป้าประสงค์ 
 1. ยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 

2. พัฒนำกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

2. พัฒนำก ำลังคนเพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ 
4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
5. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

ตัวชี วัดเป้าประสงค์  

 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

ข้อ 2 

พัฒนำ
กำรศึกษำ

อย่ำง             
มีคุณภำพและ

ยั่งยืน 

ย.1 ร้อยละของโครงกำรที่พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร 

ย.2 

จ ำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดกำรที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศใน
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

2 เรื่อง 

จ ำนวนงำนวิจัยที่ส่งเสริมควำมเปน็เลิศในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 1 เรื่อง 

ร้อยละของโครงกำรที่ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้เรียนมีทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที2่1 

ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร 

ย.3 ร้อยละของบุคลำกรที่มีแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) ร้อยละ 40 

ย.4 ร้อยละของโครงกำรที่สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ 

ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร 

ย.5 ร้อยละของโครงกำรที่ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร 

ข้อ 1. 
ยกระดับ
องค์กรสู่
ควำมเป็น

เลิศ 
 

ย.6 

ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ สนง.ศธจ.มค ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ร้อยละกำรปฏิบัติรำชกำรตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร ของ สนง.ศธจ.มค 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

จ ำนวนกำรปรับปรุงกลไก กระบวนงำน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของแต่ละส่วนงำนในแต่ละปี 

5 เรื่อง 

ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริกำรที่มีต่อนโยบำยและกำร
ให้บริกำร เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนต่ำงๆ 

ร้อยละ 80 
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 2. การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้ด ำเนินกำรตำมภำรกิจ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จและ
มำตรกำรของกำรบริหำรจัดกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย 

1 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด จ ำนวน 1 ฉบับ 

2 
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรใน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้               
และควำมสำมำรถเพ่ิมมำกข้ึน 

3 
โครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน      
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ของ ศธ. จังหวัด
มหำสำรคำม จ ำนวน 1 ฉบับ 

4 
โครงกำร TFE (Teams  For  Education) 
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัด
มหำสำรคำม 

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร TFE  
(Teams  For  Education) เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน 1 ฉบับ 

5 
โครงกำร Coaching  Teams  เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร Coaching  Teams        
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม   
จ ำนวน 1 ฉบับ 

6 
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำม  
จ ำนวน 1 ฉบับ 

7 
โครงกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์บ
ดินทรเทพวรำงกูร 

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรน้อมน ำพระรำโชบำย          
ด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ 
บดินทรเทพวรำงกูร จังหวัดมหำสำรคำม  จ ำนวน 1 
ฉบับ 

 
 3. การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 3.1 ประชุมชี้แจงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี                   
แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 3.2 จัดประชุมเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้บริหำรในองค์กร
และเจ้ำหน้ำทีใ่นสังกัด 

 3.3 กลุ่มนโยบำยและแผนเสนอแผนปฏิบัติกำรต่อศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมเพ่ือให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 3.4 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
3.5. กำรจัดกำรระบบติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สนง.ศธจ.มหำสำรคำม 
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จัดระบบกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนกับกลยุทธ์หลัก แล้วน ำมำถ่ำยทอดเป็นแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) มีกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดที่ส ำคัญในกำรใช้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรแล้วแปลงตัวชี้วัดขององค์กรไปสู่ตัวชี้วัด  
 
โดยจัดท ำเป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ข้ำรำชกำรใน
ระดับต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกันได้ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ เป็นรำยปีและเม่ือสิ้นสุดแผน 

3.6 กำรจัดกำรข้อเสนอและควำมคิดริเริ่มใหม่ๆ (Initiative Management) บทบำทในกำร 
จัดกำรข้อเสนอและควำมคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำม กลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น กำรคัดกรอง 
คัดเลือก และจัดกำรควำมคิดริเริ่ม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง นอกจำกนี้ยังต้องคอยตรวจสอบ
กลยุทธ์ ที่ได้ริเริ่มขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่ำสำมำรถน ำกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกรให้เพี ยงพอ 
และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ที่ประชุมผู้บริหำรทรำบ เป็นระยะ 

3.7. กำรขับเคลื่อนสร้ำงเครือข่ำยและมีส่วนร่วมกำรบริหำรกลยุทธ์ ของ สนง.ศธจ.มหำสำรคำม 
จะขับเคลื่อนด้วยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำยในตำมพันธกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งแสวงหำและประสำน
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และภำค               
ประชำสังคมในกำรพัฒนำกำรศึกษำในระดับจังหวัด 

4. การติดตามประเมินผล 

  กำรติดตำม ประเมินผลแผนฯ ก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรด ำเนินกำรใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามและรายงาน เป็นกำรติดตำมและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของแผน/งำน/
โครงกำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดในแผน/งำน/โครงกำรของแต่ละ
กลุ่มงำน ซึ่งก ำหนดให้มีกำรรำยงำน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
   1.1 กำรรำยงำนตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยใช้แบบรำยงำน สงป.
301, 302 ซึ่งจะเน้นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดและกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมเอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
       1.2 กำรรำยงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำมประจ ำปีซึ่งเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ในแต่ละยุทธศำสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน โดยให้มีกำรรำยงำนตำมแผนงำน
โครงกำรที่มีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยรำยงำนกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส และให้รำยงำน
ตำมก ำหนดเวลำ ดังนี้ 

       กำรรำยงำนทั้ง 2 รูปแบบก ำหนดให้รำยงำนเป็นรำยไตรมำส รวม 4 ไตรมำส/ปี ดังนี้ 
      ไตรมำสที่ 1  ผลกำรด ำเนินงำนเดือนตุลำคม - ธันวำคม 2562 
       รำยงำนภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2563 
        ไตรมำสที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนเดือนมกรำคม - มีนำคม 2563 
      รำยงำนภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2563 
       ไตรมำสที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 
    รำยงำนภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 
       ไตรมำสที่ 4   ผลกำรด ำเนินงำนเดือนกรกฎำคม - กันยำยน 2563 
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    รำยงำนภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2563 
  2. การประเมินผลเม่ือสิ นสุดแผน เป็นกำรประเมินผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี เมื่อสิ้นปีงบประมำณ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
      2.1 ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนฯ 
  2.2  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
             - เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบประเมินที่จัดท ำขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจำกกลุ่มงำนเมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ 
             - รวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมไตรมำสของหน่วยงำน 
  2.3 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนนิงาน 
 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมำณ 2562 ปรำกฏดังนี้ 
 1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
  ผลการด าเนินการ  กลุ่มนโยบำยและแผน  สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมได้
ด ำเนินกำรครบทั้ง 6 ภำรกิจ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
  ภำรกิจที่ 1  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ พ.ศ. 
2563 ที่มีควำมทันสมัย ครอบคลุมและน่ำเชื่อถือ 
  ภำรกิจที่  2 กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดมหำสำรคำม 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมได้ด ำเนินกำรกำรทบทวน
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 – 2565) ตำม
มติ  ครม.ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนทบทวนแผนระดับ 3 ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ  โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 9 ระดับ ได้แก่  กำรพัฒนำก่อน
วัยเรียน  กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กำรอำชีวศึกษำ  กำรศึกษำเอกชน  
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย กำรอุดมศึกษำ  วิทยำลัยพยำบำล และโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในกรจัดกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ (พ.ศ.2563 – 2565) 
  ภำรกิจที่ 3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดมหำสำรคำม 
(ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมโดยได้รับควำมร่วมมือ

จำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 9 ระดับ ได้แก่ กำรพัฒนำก่อนวัยเรียน  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กำรอำชีวศึกษำ  กำรศึกษำเอกชน  ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรอุดมศึกษำ  
วิทยำลัยพยำบำล และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี) 
  ภำรกิจที่ 4 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  (ฉบับปรับปรุง
ตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ)  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
ได้เล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 1 เล่ม เพ่ือ
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เป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ภำรกิจที่ 5 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ
ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดมหำสำรคำม  ได้ เล่มรำยงำน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 1 เล่ม 
  ภำรกิจที่  6  กำรจัดท ำแผนปฏิบั ติ รำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดมหำสำรคำม (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมโดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกบุคลำกรในส ำนักงำนในกำรจัดท ำแผนและได้เล่ม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม (ฉบับจัดท ำค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) จ ำนวน 1 เล่มเพ่ือส่งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำในกำรของบประมำณประจ ำปี 2564 

 
 
 2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการด าเนินการ   
  1.บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนแนวควำมคิดและนวัตกรรมทำง
กำรศึกษำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือท ำให้หน่วยงำนเกิดควำมเข้มแข็ง 
  2. เป็นกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนมำร่วมกัน
วำงแผนเพื่อพัฒนำตนเองและพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
  3. เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 และที่ 5 ของ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
  กำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
เป็นกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกร โดยกำรจัดในรูปแบบของกำรจัดสัมมนำบุคลำกรในหน่วยงำนตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ นอกจำก
กิจกรรมดังกล่ำวแล้วกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  นับว่ำ เป็นอีกกระบวนกำรหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลำกรได้มีโอกำส
แลกเปลี่ยนควำมรู้  สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ และพัฒนำระบบแนวคิดส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  อีกท้ังเป็นกำรรวมกลุ่มบุคลำกรแต่ละกลุ่มให้มีปฎิสัมพันธ์  เกิดควำมเข้ำใจ
กันและกัน  สำมำรถยู่ร่วมกันและท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  กำรพัฒนำบุคลำกรนับว่ำเป็นกำรสนองประเด็น
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ และสนองยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  เพ่ือให้บุคลำกรมีควำม
พร้อมในด้ำนศักยภำพทำงด้ำนควำมคิด กำรปฏิบัติงำนที่สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น   
 
  

 

 



 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

36 รายงานผลการด าเนินงาน 2563 
3. ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมด ำเนินกำรกำร
ประชุมวำงแผนเพ่ือด ำเนินกำรตำมนโยบำยจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือ
มอบผู้รับผิดชอบแต่ละนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรสนับสนุนการ
ตรวจราชการตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
และด าเนินการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับงานตรวจราชการต่อไป 

  ผลการด าเนินการ  
  1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมได้ระดมควำมคิดจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรให้
สอดคล้องกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรที่สมบูรณ์และน ำไปปฏิบัติได้จริง 

  3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
หน่วยงำน/สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจ ติดตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำ 
  4 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรเสนอต่อ กศจ. 
  5 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม
ด ำเนินกำรประชุม วำงแผนกำรศึกษำ ระดมควำมคิดเห็นแนวกำร
วิจัยเกี่ยวกับงำนตรวจรำชกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้นไปในอนำคต 
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4. Coaching Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ผลการด าเนินการ 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดมหำสำรคำมมี  Supervisor 

Teams ระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบจำกผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในพื้นที่ ได้แก่ ศธภ. ศธจ. สพป. สพม. อปท. 
คณำจำรย์หรือนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย /วิทยำลัย ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
รวมทั้งผู้แทนสถำนศึกษำ ชุมชน และผู้แทนภำคเอกชนในพ้ืนที่   
              2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมร่วมวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับ
จังหวัด และสภำพปัญหำหรือควำมต้องกำรของสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน 

3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมคัดเลือกสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนจำกทุกสังกัด ที่มีร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน O-NET ในแต่ละวิชำ ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
อยู่ในระดับต่ ำ และมีควำมสมัครใจจะเข้ำร่วมเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรฯ 
4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจัดประชุม Supervisor Teams ระดับจังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดม
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน   
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามสังเครำะห์ต้นแบบแนวทำง/นวัตกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระดับจังหวัด ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 
 

 
 

.  
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5. TEF (Teams For Education) จังหวัด
มหาสารคาม  

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
1. ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

TFE ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2563   
2. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน  (O-NET) ระดับจังหวัด 
(เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560-2562) 

3. สร้ำงกำรรับรู้ในกำรพัฒนำรูปแบบ/
แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับจังหวัด และสนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำน ำร่อง 

4. น ำรูปแบบ / แนวทำงกำรพัฒนำลงสู่กำรพัฒนำในโรงเรียนเครือข่ำยโดยมี โรงเรียนน ำร่อง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นพี่เลี้ยง 

5. นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ในพ้ืนที ่

6. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/
แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในพ้ืนที่ 

7. จัดท ำเอกสำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และ
เผยแพร่ 
ผลการด าเนินการ 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมเป็นศูนย์กลำงของ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและท่ีเกี่ยวข้องของจังหวัดมหำสำรคำม 

2) มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ
นักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนน ร้อยละ ๕๐ ใน
ระดับจังหวัด ๑ แนวทำง โดยในระดับสถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร ๕ รูปแบบ ในระดับชั้นเรียนมี
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 5 รูปแบบ  

3) สถำนศึกษำในจังหวัดมีร้อยละของนักเรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึนในบำงกลุ่มสำระ   
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6. โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร   มีพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
4 ด้ำน ประกอบด้วย (1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) กำรมีงำน
ท ำ- มีอำชีพ และ (4) กำรเป็นพลเมืองดี  ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตน้อมน ำ        
พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำมำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่งสู่กำรปฏิบัติตำมรอย        
พระยุคลบำท อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ประกอบด้วย (1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง (2) ยึดมั่น ใน
ศำสนำ (3) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ (4) มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
 2. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่
ชอบ สิ่งที่ดีงำม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
 3. มีงำนท ำ-มีอำชีพ ประกอบด้วย (1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมใน
สถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชนรักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ (2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำนเป็นและมีงำนท ำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ 
มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
             4. เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน (2) ครอบครัว-สถำนศึกษำ 
และสถำนประกอบกำร ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี (3) กำรเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่
จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่น งำนอำสำสมัคร งำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศล ให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจ
และควำมเอ้ืออำทร 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
 1 จัดท ำโครงกำรฯ,ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 
  1) ขออนุมัติโครงกำรฯ 
  2) ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ,เตรียมสถำนที,่แต่งตั้งวิทยำกร 
  3) แจ้งสถำนศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม                                
 2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมวิทยำกร/วัสดุอุปกรณ์ 
  1) แต่งตั้งคณะวิทยำกร มอบหมำยงำน 
  2) จัดสถำนที,่วัสดุ อุปกรณ์ สื่อกำรจัดกิจกรรม    
 3 จัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ 
  1)  กิจกรรมงำนชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด โดยกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมพิเศษต่ำงๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง กำรมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม กำรฝึกปฏิบัติทักษะวิชำชีพ 
และกำรเรียนรู้และยึดมั่นในค ำปฏิญำณ กฎของลูกเสือ รู้จักกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ประกอบด้วยกิจกรรม 
รำยละเอียดดังนี้ 
   1.1) กำรจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด 
                1.2)  กิจกรรมกำรสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
       1.3)  กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย  
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    - เศรษฐกิจพอเพียง เน้นควำมรู้เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน ประกอบด้วย 8 ฐำนย่อย ดังนี้   
1) เตำอบพลังงำนแสงอำทิตย์ 2) เซลสุริยะ 3) เตำเศรษฐกิจประหยัดพลังงำน 4) กำรท ำถ่ำนจำกแกลบประสิทธิภำพ
สูง 5) ปั๊มน้ ำจักรยำน 6) กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ำ 7) วิกฤติพลังงำนโลก 8) กำรระบำยควำมร้อยจำกพลังงำนลม 
    - คนดี มีคุณธรรม ประกอบด้วย 5 ฐำนย่อย ดังนี้ 1)  ควำมกตัญญู 2) ควำมซื่อสัตย์สุจริต           
3) ควำมมีระเบียบวินัยในตนเอง  4) กำรใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 5) กำรคบมิตร   
    - ทักษะวิชำชีพ เพ่ือกำรมีงำนท ำ ประกอบด้วย  5  ฐำนย่อย ดังนี้   1)  ช่ำงตัดผมชำย                
2) ช่ำงซ่อมมอเตอร์ไซด์ 3) กำรติดตั้งกล่องสัญญำณดำวเทียม 4) กำรท ำดอกได้ประดิษฐ์  5) กำรท ำขนมโดนัด  
       1.4) กิจกรรมจิตอำสำรักษ์บ้ำน-รักษ์ถ่ิน   
   1.5 กิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมกำรใต้ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์ 2) กิจกรรมแสงเทียน
ปณิธำน 3) กิจกรรมเทิดพระเกรียติองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 3) กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ                
4) กิจกรรมพิธีเปิด ปิดงำนชุมนุม 
  4. ประเมินผลโครงกำร, สรุปรำยงำนผู้เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

ลูกเสื อ เนตรนำรี  ผู้ บั งคับบัญชำลูกเสื อ สำมัญ  สำมัญรุ่นใหญ่  ในหน่ วยงำนทำงกำรศึกษำสั งกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัดอ่ืน ในจังหวัดมหำสำรคำม และคณะกรรมกำรวิทยำกรรวมจ ำนวน 350 คน เข้ำร่วมสร้ำง
เสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด คิดเป็น ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
 1. ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำฯ มีควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันเหมำะสม (ระดับมำกขึ้นไป) ร้อยละ 99.14 
 2. ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำฯ มีควำมเข้ำใจพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด
ชอบ /ชั่วดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงำม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว อยู่ในระดับเหมำะสม (ระดับมำกขึ้นไป) ร้อยละ 99.14 
 3. ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำฯ ได้ฝึกปฏิบัติทักษะวิชำชีพ เพ่ือกำรมีงำนท ำและน ำควำมรู้
ประสบกำรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม (ระดับมำกขึ้นไป) ร้อยละ 100 

4. ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำฯ ได้เรียนรู้และยึดมั่นในค ำปฏิญำณ กฎของลูกเสือ รู้จักกำรบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่ำงเหมำะสม (ระดับมำกขึ้นไป) ร้อยละ 98.  

  
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด กิจกรรมกำรสร้ำงควำมตระหนักฯ 
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กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ 

 

  
กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ กิจกรรมจิตอำสำรักษ์บ้ำน-รักษ์ถ่ิน   

  
กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมพิเศษ 
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7. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื นที่ จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการด าเนินการ 
 ๑ เด็กปฐมวัยใน พ้ืนที่ จั งหวัดมหำสำรคำม มี
พัฒนำกำรสมวัย มีควำมพร้อม ส ำหรับกำรเรียนรู้ในระดับ 
ที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ ตำมเป้ำหมำยของ
ยุทธศำสตร์ชำติ 
 2 เด็กปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำม ได้เข้ำรับ
กำรศึกษำระดับปฐมวัยในสถำนศึกษำ/ศูนย์พัฒนำ 

เด็กอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ 
 3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีเครือข่ำยในกำรพัมนำเด็กปฐมวัยโดยมีหน่วยงำนที่ร่วมเป็น
ภำคีเครือข่ำย ได้แก่  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ
โรงเรียนสำธิต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ร่วมมือกันบูรณำกำรภำรกิจกำรส่งเสริม พัฒนำเด็ก
ปฐมวัย ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในจังหวัดมหำสำรคำม 
  4 ผู้บริหำร ครูผู้สอน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดมหำสำรคำม  
มีข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงรอบด้ำน  
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 5 ทุกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและจัด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัยในจังหวัดมหำสำรคำม มีนโยบำย 
ในกำรพัฒนำและจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยสอดคล้อง เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกันเกิดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน 
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยในจังหวัดชัยภูมิได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ         
อย่ำงสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 4 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม   สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมล ำดับ ดังนี้ 

 1. ทิศทำงและกำรด ำเนินงำน 
 2. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 3. อภิปรำยผล 
  
1. ทิศทางและการด าเนินงาน 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  ควรให้ควำมส ำคัญ  
1) ด้านการบริหารคนอย่างยั่งยืน สนง.ศธจ.มหำสำรคำมต้องสร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญใน

กำรสร้ำงทุนมนุษย์ให้มีควำมรู้และศักยภำพสูง เนื่องจำกเป็นปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จที่ช่วยผลักดันกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนั้น สนง.ศธจ.มหำสำรคำมจึงต้อง
ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ส่งเสริมโอกำสกำรสร้ำงภำวะ
ควำมเป็นผู้น ำ กำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีพฤติกรรมในกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ และมี
ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้หลักกำร 3 ประกำร คือ ห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจต่อบุคลำกร เพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลำกรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำไปพร้อมกับกำรขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมยั่งยืน   

2) การจัดการความรู้ สนง.ศธจ.มหำสำรคำม ควรจัดกำรควำมรู้ให้ครอบคลุมตั้งแต่กำรเรียนรู้ระดับ
บุคคล กำรเรียนรู้ในระดับกลุ่มย่อย และกำรจัดกำรควำมรู้ในรูปแบบของชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่กำรเรียนรู้ของ
องค์กร โดยจัดให้มีคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กลุ่ม สนง. ท ำหน้ำที่ผลักดันกำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนกำรจัดกำรคน 
กระบวนกำร และเทคโนโลยี ยกระดับและแบ่งปันวิธีปฏิบัติสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือสร้ำงพลังร่วมและควำมเป็น
เลิศในกำรด ำเนินงำน   คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กลุ่ม สนง. จะรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ให้แก่คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม สนง. เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมกำรจัดกำรแสดงข้อคิดเห็นและค ำแนะน ำ
ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน สนับสนุนให้บุคลำกร สนง. สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้งำนและต่อยอดได้อย่ำง
เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของภำระกิจงำน   ผู้บริหำรและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มควรมอบนโยบำยให้คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้กลุ่ม สนง. ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย ซึ่งจะมีกำรพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือที่เสริมสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมกำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ของบุคลำกร สนง.ศธจ.มหำสำรคำม อันจะสำมำรถก่อให้เกิดกำรต่อยอดควำมรู้ไปเป็นควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ในทุกๆกลุ่มงำน และมุ่งสู่ผลงำนนวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำ และ/หรือคุณค่ำเพ่ิมให้กำรศึกษำของ
จังหวัดมหำสำรคำม ได้อย่ำงแท้จริง 
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2. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินการตามภารกิจส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  (การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ) 
 1. สนง.ศธจ.มค มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของสนง.ศธจ.มคบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษำธิกำร สนง.ศธจ.มค มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง สนง.ศธจ.มค ได้รวบรวมหลักกำร นโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือให้
บุคลำกรทุกระดับของ สนง.ศธจ.มค สำมำรถน ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีไปใช้เป็นมำตรฐำนในกำร
ด ำเนินงำน รวมทั้งเป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและบุคลำกรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่ำงทั่วถึง  

2. แผนบริหำรควำมเสี่ยง สนง.ศธจ.มค จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันและควบคุมปัญหำในด้ำน
ต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอน และมีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จขององค์กรโดยรวม 
สนง.ศธจ.มค ได้วิเครำะห์และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ โดยคัดเลือกแผนงำน/
โครงกำรส ำคัญที่มีผลกระทบสูงต่อกำรบรรลุควำมส ำเร็จตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ได้ รับงบประมำณ               
มำด ำเนินกำรจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จหรือกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนงำน/ 
โครงกำรและก ำหนดให้มีขั้นตอน หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ตำม
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the 
Trade way Commission) โดยครอบคลุมควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล  

3. สนง.ศธจ.มค กำรถ่ำยทอดตัวชี้ วัดและเป้ำหมำยระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล สนง.ศธจ.มค                        
ได้ถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับองค์กรลงถึงระดับ ผอ.กลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยแปลงเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และกลยุทธ์หลักไปสู่                 
กำรปฏิบัติ ก ำหนดตัวชี้วัด (KPIs) เป้ำหมำย และกลยุทธ์ในแต่ละเป้ำประสงค์ พร้อมทั้งก ำหนดโครงกำร 
แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัดโครงกำร ระยะเวลำและงบประมำณด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
แผนปฏิบัติรำชกำร 5  ปี และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพ่ือสะท้อนให้เห็นภำพควำมส ำเร็จขององค์กร  

4. สนง.ศธจ.มค กำรพัฒนำบุคลำกร ของ สนง.ศธจ.มค ได้พัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับองค์กร โดยได้ด ำเนินกำรใน 3 เรื่อง ได้แก่  

4.1) งำนพัฒนำบุคลำกร  เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    
โดยด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรโดยวิธีกำรต่ำง ๆส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร  กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 
กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรพัฒนำภำวะผู้น ำพร้อมยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง  

4.2) งำนพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำน 
มีก ำลังใจและมีควำมผำสุกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้บุคลำกรของ สนง.ศธจ.มค ได้รับ
กำรดูแล ส่งเสริมด้ำนคุณภำพชีวิต มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงสุขภำพ 
กิจกรรมสร้ำงสุข กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท ำงำน 
 
 

4.3) กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล  เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลมีเครื่องมือกำรบริหำรงำน 
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ที่ทันสมัย สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ พัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะบุคลำกร 
และกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 
 

3. อภิปรายผล 

 ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม โดยรวมประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด สำเหตุอำจเนื่องมำจำก 
      1. สนง.ศธจ.มค มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน และ
สนับสนุนกำรท ำงำนในลักษณะของคณะท ำงำนหรือทีมงำนในแนวรำบ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ ศธจ. เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมเป้ำประสงค์ และพันธกิจขององค์กร  

2. ผู้บริหำร ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล หลักนิติธรรม และผลประโยชน์ของ
ประเทศชำติ และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

3. สนง.ศธจ.มค มุ่ งเน้นกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำรแผนงำนร่วมกันของบุคลำกรในองค์กร                   
โดยผู้บริหำรระดับสูงเป็นผู้ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในองค์กร และสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กร  

4. สนง.ศธจ.มค ยึดหลักกำรด ำเนินกำรเชิงรุกเน้นมิตินโยบำยและมิติพ้ืนที่รวมทั้งมีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน
ที่ครบวงจรของกำรวำงแผน คือ กำรทบทวน กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรวำงแผน กำรผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติ และกำร
ติดตำมประเมินผล  

5. สนง.ศธจ.มค ให้ควำมส ำคัญกับผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรับฟังและเรียนรู้                  
ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลำยๆ ช่องทำง เพ่ือ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและปรับปรุง กำรให้บริกำรและกระบวนกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 

6. สนง.ศธจ.มค มีกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ ศธจ. และ
ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทำงด้ำนสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพำะด้ำน และสนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 

7. สนง.ศธจ.มค มีระบบข้อมูลและฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำภำยใน
จังหวัดที่สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก สนง.ศธจ.มค มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรก ำหนดมำตรฐำน ในกำรควบคุม
กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยก ำหนดระดับกำรเข้ำถึงข้อมูลเพ่ือรักษำ ควำมปลอดภัยให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยข้อมูลของ ศธจ. 

8. สนง.ศธจ.มค ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนทั้งกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ และกระบวนกำรสนับสนุน ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน รวมทั้งน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน และทบทวนปรับปรุงขั้นตอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้  

9. ให้ควำมส ำคัญในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยได้ยึดตำมหลัก Balanced 
Scorecard และ CIPP Model  ที่พิจำรณำในมิติด้ำนประสิทธิผล คุณภำพ กำรให้บริกำร ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
รำชกำร และกำรพัฒนำองค์กร 
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คณะที่ปรึกษาและคณะท างานการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

*********************** 

 

คณะที่ปรึกษา 
    นำยกฤต  สุวรรณพรหม  ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
    นำงสำวพัชลี  เชำว์พลกรัง  รองศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
คณะท างาน 
   1. นำยอำนิน  สุขณะล้ ำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน     หัวหน้ำคณะท ำงำน 
   2. นำงสำวไอยรำ  สังฆะ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
   3. นำงสำวธัญญลักษณ์  รัตนแสนศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร คณะท ำงำน  
   4. นำงสำวพัชรินทร์  ทับทิมไสย์  นักวิเครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำร   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

            
  ผู้สนับสนุนข้อมูล 
            ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2563 
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