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 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการ           
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  ประกอบกับพระราชบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 71 ก วันที่ 17 กันยายน 
2561  โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ  โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย  
  ส่วนที่ 1 บทน า  
  ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
  ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562) 
  ส่วนที่ 4 งาน/โครงการตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน (ผลผลิต/โครงการ 
เทียบเท่าผลผลิต)/กองทุน/ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
(ฉบับปรับปรุงได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562)  
  ส่วนที่  5 ระบบการติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) 
 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม               
(ฉบับปรับปรุงตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ . 2562) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์  
 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
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 -นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       44 
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ศึกษิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                             
พ.ศ. 2562) 

 



 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้
ก าหนดไว้ว่ า  การบริหารราชการเพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ ส่ วนราชการปฏิบัติ  คือ                      
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด  ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการไว้ เป็นการล่ วงหน้า                     
(2) การก าหนด แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีฯ ประกอบกับพระราชบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราช
กิจจานุเษกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 71 ก วันที่ 17 กันยายน 2561  ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ เพ่ือให้ส่วน
ราชการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และก าหนด
แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรูปประเทศ  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. 2558 -
2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นั้น  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพ.ศ. 2562) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ 
 “ตักสิลา เมืองแห่งการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพ มุ่งสู่  ไทยแลนด์ 4.0” 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
  



 ค่ำนิยมองค์กร 
 SMART เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
  S = Service  Mind   มีจิตบริการ 
  M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม 
  A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  R = Responsibility มีความรับผิดชอบ 
  T = Teamwork ทีมงานคุณภาพ 
 เป้ำประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน จัดการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. พัฒนาการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

 กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
  กลยุทธ์ 
  1.ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  2. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
  3. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการบริหารจัด
การศึกษาที่ทันสมัย 



  7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูล 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้เป็นเอกภาพและเป็นปัจจุบัน 
  8. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราช
กระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
ความปรองดองสมานฉันท์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3. สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 
  5. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด ฝ่ายเลขานุการขอเสนอประเด็นที่ 6 
  6. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และการสร้าง
ส านึกรักชุมชนท้องถิ่น 
       ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และมีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบทีห่ลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่น ารูปแบบ SASAKHAM  Model ไปใช้เพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียน 
  3. ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ทุกประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการการนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  8. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการต่อการ
พัฒนาประเทศ 



  10. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  11. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
  14. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  15. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ 
       ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ผลิตและพัฒนำครู  คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
  กลยุทธ์ 
  1.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  3. เสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อ่ืนของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา  
  4. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา 
  5. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  6. ส่งเสริม พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น 
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
  7. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
       ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  กลยุทธ์ 
  1. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
  2. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3 . ส่งเสริม ปรับปรุง โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  



 ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 พัฒนำกำรศึกษำ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
  2. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  
  5. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (+3) 
 



บทน ำ 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ  คือ (1) ก่อน
จะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม  (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ                    
ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น“ในแต่ละ
ปี งบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย              
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการใดแล้วให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ ใน
ภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ภารกิจนั้น” ประกอบกับประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 71 ก วันที่ 17 กันยายน 2561 
เพ่ือให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -
2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นั้น  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี 
พ .ศ . 2546 และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ .ศ . 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2562) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2562) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



วิธีกำรด ำเนินงำน  
 1. ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-
2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) 
นโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และบริบทที่เก่ียวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
 2. ก าหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ. 2562) ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 3. ประสานกลุ่มงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลรายละเอียดงาน/โครงการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่และนโยบายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
 4. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2562) 
 5. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2562)
 6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
ผลที่คำดวำ่จะได้รับ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ. 2562) ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ส่วนที ่1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1.1 ความเป็นมา 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ   
คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ        
ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น“ในแต่ละปี 
งบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย    
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการใดแล้วให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ   ใน
ภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ภารกิจนั้น” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ 
และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
เพ่ื อให้ ส่ วนราชการเตรี ยมความพร้ อมในการจั ดท างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)  
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นั้น  
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-
2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) 
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  



1.2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
1) สภาพทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเมืองมหาสารคาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว             

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ยกบ้านลาดกุด  ยางใหญ่ขึ้นเป็นเมือง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
พุทธศักราช ๒๔๐๘ โดยแยกพ้ืนที่และพลเมืองชายฉกรรจ์ราวสอง พันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ด และโปรดเกล้า
ฯ ให้ท้าวมหาชัย (กวด) เป็นพระเจริญราชเดชเจ้าเมือง มีท้าวบัวทอง เป็น  อุปฮาด ต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช 
๒๔๑๒  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองมหาสารคามขึ้นกับกรุงเทพ ฯ และเมือง ร้อยเอ็ดได้แบ่งพลเมืองให้อีก
ราวเจ็ดพันคน พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจ าปาศักดิ์ ส าหรับท้าวมหาชัยและท้าว  บัวทองนั้น เป็นหลาน
โดยตรงของพระยาขัติยวงษา (สีลัง) เดิมกองบัญชาการของเมืองมหาสารคามตั้งอยู่ที่เนินสูง ณ บริเวณหลัก
เมือง ปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นศาล เจ้าพ่อหลักเมืองและศาลมเหศักดิ์ขึ้นให้เป็นที่สักการบูชาของชาวเมือง 
ต่อมาได้สร้างวัดดอนเมืองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น  วัดข้าวฮ้าวหรือวัดธัญญาวาสในปัจจุบัน และได้ย้าย
กองบัญชาการไปอยู่ริมหนองกระทุ่มด้านเหนือของวัดโพธิ์ศรีใน  ปัจจุบัน และในปี พุทธศักราช ๒๔๕๖           
หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดมณฑลประจ าจังหวัด โดยความเห็นชอบของพระมหา          
อ ามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) และได้ย้ายศาลากลางจังหวัดมาตั้ง ณ ที่ศาลากลาง หลังเดิมหรือท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองมหาสารคามในปัจจุบัน ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ย้ายศาลากลางจังหวัด มาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน 
คือ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ต าบลแวงน่าง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จังหวัดมหาสารคาม
มีผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด รวม ๔๘ คน 

 
 
 
    ตราจังหวัดมหาสารคาม รูปต้นรังใหญ่ กับทุ่งนา หมายถึง  
    พ้ืนดินอันอุดมใหค้วามสุขสมบูรณ์แก ่ประชาชน ซึ่งมีการท านา 
    เป็นอาชีพหลัก พ้ืนที่ในจังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

     ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ดอกลั่นทมขาวหรือจ าปาขาว  
     (Plumeria alba) 
 

 
 
 
    ต้นไม้ประจ าจังหวัด : ต้นพฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth.) 
 

 

 

 

 



 2) ด้านกายภาพ  
  2.๑ ที่ตั้งและขนาด : ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นรุ้งที่ ๑๕ 
องศา ๒๕ ลิปดา และ ๑๖ องศา ๔๐ ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๒ องศา ๕๐ ลิปดา และ ๑๐๓ องศา ๓๐ 
ลิปดา ตะวันออก มีพ้ืนที่ ๕,๒๙๑.๖๘๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๐๗,๓๐๑.๘๗๕ ไร่ ระยะทางห่างจาก
กรงุเทพฯ ๔๗๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์  
  ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ 
   2.๒ ลักษณะภูมิประเทศ : โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด สูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๓๐ – ๒๓๐ เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย 
อ าเภอเชียงยืน และอ าเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดและค่อยๆ เทลาดมาทาง
ทิศตะวันออกและทิศใต้ สภาพพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ  
  ๑) พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน้ า เช่น ที่ราบลุ่มริมแม่น้ าชี 
ในบริเวณอ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใต้ของจังหวัดแถบชายทุ่งกุลาร้องไห้  
  ๒) พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาดพบทางบริเวณตอนเหนือของอ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย เป็นแนวยาวไปทาง ตะวันออกถึงอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
  ๓) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชันพบ ทางตอนเหนือและตะวันตกของ
จังหวัด บริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณ ครึ่งหนึ่งของจังหวัด 
  ๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ : ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ประเทศไทยจึงแบ่งออก
ได้ ๓ ฤด ู 
  ๑) ฤดูร้อน ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
  ๒) ฤดูฝน ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต ้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย  
  ๓) ฤดูหนาว ช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากประเทศมองโกเลียและจีนสภาพโดยทั่วไปจะมีลักษณะฝนตกสลับกับอากาศแห้ง           
( wet and dry climate ) 

 ๓) ด้านการเมืองการปกครอง  
  ๓.๑ เขตการปกครอง : จังหวัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ  อบต. ๑๒๔ แห่ง 
เทศบาล ๑๘ แห่ง หมู่บ้าน ๑,๙๔๔ แห่ง  อ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดคือ โกสุมพิสัย (๘๒๗.๘๗๖) รองลงมาคือ 
อ าเภอบรบือ (๖๘๑.๖๒๒) อ าเภอวาปีปทุม (๖๐๕.๗๗๔) และอ าเภอเมือง (๕๕๖.๖๙๗) ตามล าดับ  

 



ตาราง 1 แสดงจํานวนพื้นที่ จํานวน อบต. จํานวนเทศบาล จํานวนหมู่บ้าน แยกเป็นรายอําเภอ  
 

ที ่ อําเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) 
ตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

จํานวน 
ตําบล 

ห่าง
จาก 

จังหวัด 
อบจ เทศบาล อบต. 

จํานวน
หมู่บ้าน 

๑ เมืองมหาสารคาม ๕๕๖.๖๙๗ ๒๔๔๓ ๑๔ - 1 ๒ ๑๓ ๑๘๕ 
๒ แกด า ๑๔๙.๕๒๑ ๒๕๓๑ ๕ ๒๘ - ๒ ๔ ๘๘ 
๓ โกสุมพิสัย ๘๒๗.๘๗๖ ๒๔๔๓ ๑๗ ๒๘ - ๑ ๑๗ ๒๓๓ 
๔ กันทรวิชัย ๓๗๒.๒๒๑ ๒๕๐๒ ๑๐ ๑๘ - ๓ ๘ ๑๘๓ 
๕ บรบือ ๖๘๑.๖๒๒ ๒๔๙๐ ๑๕ ๒๖ - ๑ ๑๕ ๒๐๙ 
๖ กุดรัง ๒๖๗.๐๐๐ ๒๕๓๘ ๕ ๓๗ -  ๕ ๘๕ 
๗ นาเชือก ๕๒๘.๑๙๘ ๒๕๐๖ ๑๐ ๕๘ - ๑ ๑๐ ๑๔๕ 
๘ พยัคฆภูมิพิสัย ๔๐๙.๗๘๓ ๒๔๔๐ ๑๔ ๘๒ - ๑ ๑๔ ๒๒๗ 
๙ ยางสีสุราช ๒๔๒.๕๐๗ ๒๕๒๓ ๗ ๒๕ -  ๗ ๙๑ 

๑๐ วาปีปทุม ๖๐๕.๗๗๔ ๒๔๒๒ ๑๕ ๔๐ - ๑ ๑๕ ๒๔๑ 
๑๑ นาดูน ๒๔๘.๔๔๙ ๒๕๑๒ ๙ ๖๔ - ๒ ๗ ๙๔ 
๑๒ เชียงยืน ๒๘๙.๐๒๗ ๒๕๐๒ ๘ ๕๕ - ๒ ๗ ๑๑๖ 
๑๓ ชื่นชม ๑๑๓.๐๐๘ ๒๕๔๐ ๔ ๗๕ - ๒ ๒ ๔๗ 

รวมทั้งสิ้น ๕,๒๙๑.๖๘๓ - ๑๓๓ - 1 ๑๘ ๑๒๔ ๑,๙๔๔ 
 

 



3.2 ประชากรในจังหวัด 

ตาราง 2 แสดงจํานวนประชากรในจังหวัดมหาสารคาม แยกเป็นรายอําเภอ  แยกเป็นรายปี  
 

 
ที ่
 

อําเภอ 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2556 
พ.ศ. 

2555 
พ.ศ. 

2554 
พ.ศ. 

2553 
พ.ศ. 

2552 

1 เมือง 159,231 160,110 159,844 158,510 154,254 145,491 144,488 144,205 143,814 
2 โกสุมพสิัย 120,121 120,147 120,370 120,584 120,603 120,654 120,370 120,502 120,096 
3 วาปีปทุม 144,348 114,328 114,287 114,162 114,382 114,688 114,449 114,360 114,192 
4 บรบือ 109,017 108,994 108,875 108,544 108,525 108,674 108,337 108,446 108,231 
5 พยัคฆภูมิพิสยั 87,736 87,719 87,713 87,691 87,753 87,767 87,450 88,672 88,334 
6 กันทรวิชัย 85,184 84,934 86,420 83,951 82,964 80,615 77,921 78,051 78,275 
7 เชียงยืน 61,369 61,415 61,446 61,565 61,528 61,561 61,566 61,692 61,702 
8 นาเชือก 61,171 61,089 61,071 61,155 61,239 61,377 61,176 61,155 61,022 
9 นาดูน 37,510 37,422 37,279 37,224 37,294 37,299 37,139 37,064 36,910 

10 กุดรัง 37,259 37,198 37,162 37,105 37,010 36,896 36,816 36,807 36,703 
11 ยางสีสรุาช 35,334 35,339 35,330 35,333 35,339 35,391 35,435 35,463 35,444 
12 แกด า 29,847 29,826 29,802 29,810 29,810 29,763 29,658 29,617 29,565 
13 ช่ืนชม 24,945 24,963 24,997 24,954 24,943 24,973 24,931 24,877 24,802 
— รวม 993,072 963,484 964,596 960,588 955,644 945,149 939,736 940,911 939,090 

 (ท่ีมา : ที่ท าการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ณ เดือนธันวาคม 2560) 
  
 
 4) ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
  4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

แทรกตาราง ด้านเศรษฐกิจ หน้า 6 
 
 

   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A1


  จากข้ อมู ลของส านั ก งานคณ ะกรรมการพัฒ นาเศรษ ฐกิ จและสั งคมแห่ งช าติ                      
ส านักนายกรัฐมนตรีและจากการศึกษาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปีพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดปี  2557 มีมูลค่า 48,772 ล้านบาท ซึ่ งเป็นผลมาจากการผลิตด้ าน ภาคการเกษตร                  
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ กล่าวคือ สาขาเกษตรกรรม 13,331 ล้านบาท และคาดว่า               
จะมีแนวโน้มลดลง  ส่วนสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรกรรม มีมูลค่ารวมสูงถึง 35,441 ล้านบาท มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกป ีโดยเฉพาะสาขาการศึกษา  

  4.2 ด้านสังคม 
  จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานับร้อยปีจึงมีหลักฐานปรากฏทั้งในด้าน
ศิลปะ โบราณคดี อารยธรรมตลอดจนมรดกด้านวัฒนธรรมต่างๆ จ านวนมากที่ชาวจังหวัดมหาสารคาม
จะต้องร่วมกันรักษาและสืบสานความเจริญรุ่งเรืองไว้ ที่ส าคัญๆ ได้แก่ 
  1) โบราณสถานและประวัติศาสตร์ (Historic Building) 
   1.1 กู่มหาธาตุ  หรือ ปรางค์กู่บ้ าน เขวา  (Ku Mahathat Prang or Ku Ban 
Kwao) สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมืองตั้งอยู่ที่บ้านเขวา ต าบลเขวา อ าเภอเมือง ห่าง 13 กิโลเมตร ตามถนนแจ้ง
สนิทจากเขตเมืองเป็นโบราณสถานที่ก่อสร้างมากว่า 700 ปี ท าด้วยศิลาแลงรูปทรงกระโจมสี่เหลี่ยมความสูง
ถึงยอด 8 เมตรและมีฐานกว้าง 5 เมตร ในวิหารมีเทวรูปปั้นด้วยดินเผา 2 รูปในท่านั่งขัดสมาธิถือหอยสังข์ 
นั่งประนมมือ มีก าแพงล้อมรอบซึ่งมีทางออกเดียว มีบรรณาลัยอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงทางเข้า
เดียวในปรางค์หลักและตั้งอยู่ในตะวันออกเกินไป ในขณะที่ประตูที่เหลือสามประตูเป็นประตูปลอม ภาพและ
ชื่อประตูท าจากหินทราย ซึ่งโบราณสถานนี้กรมศิลปากรได้ขุดค้นส ารวจเสร็จแล้ว 
   1 .2  พ ร ะ ธ า ตุ น า ดู น  (Phrathat Nadun) ส ถ า น ที่  :  อ า เภ อ ว า ปี ป ทุ ม 
ได้ค้นพบเจดีย์ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นครอบพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งอยู่ สองห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไป
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กิโลเมตร พระธาตุตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมซ้อนกัน 3 ชั้น ชั้นแรกของเจดีย์       
ไว้ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในขณะที่พื้นที่ด้านบนของฐานชั้นที่สองและชั้นที่สามตกแต่งด้วยเจดีย์
จ าลองอยู่ตรงมุมสี่มุม จากพ้ืนที่ด้านบนของฐานที่สามเป็นต้นไปชั้นมีตัวเจดีย์เป็นทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งส่วน
ยอดเป็นรูปดอกบัวคู่และคู่ปล่องไฉนและปลียอด เจดีย์มีฐานกว้าง 35.7 เมตรและสูง 50.5 เมตร                   
ซึ่งสันนิษฐานว่าอายุของเจดีย์น่าจะมีอายุราว พ.ศ.800-1000 ของสมัยทวารวดี นอกจากนี้ยังมีการจ าลอง
พระพุทธรูปประดับรอบฐานชั้นที่สอง ชื่อพระธาตุนี้มีอีกชื่อว่า พุทธมณฑลแห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูนในบริเวณใกล้เคียงอ าเภอนาดูน ดังปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พบ
จากการขุดค้น บริเวณนี้เคยเป็นอาณาจักรจ าปาศรี วัตถุโบราณที่พบจากการขุดค้นได้ถูกน าแสดงที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นและสิ่งส าคัญที่สุดที่พบคือพระบรมสารีริกธาตุ มีสัณฐานดังเกล็ด
แก้ว ประดิษฐ์สถานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองค า ชั้นกลางเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นส าริด สันนิษฐานว่าท าในสมัย
ทวาราวดีในพุทธศตวรรษที่ 8–10 รัฐบาลอนุมัติให้สร้างพระธาตุนาดูนขึ้นในเนื้อที่ 902 ไร่ โดยบริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภัณฑ์
ทางศาสนาและวัฒ นธรรม  สวนรุกขชาติ  สวนสมุน ไพร ซึ่ งตกแต่ งให้ เป็ นสถานที่ ส าคัญ ทางพุ ทธศาสนา   

การเดินทาง จากเมืองมหาสารคามโดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 2040 ผ่านอ าเภอแกเข่ือน อ าเภอวาปีปทุม 
และให้เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 2045 ซึ่งเป็นถนนราดยางไปอ าเภอนาดูน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 65 
กิโลเมตร 
   1.3 กู่สันตรัตน์ (Ku Santarat) สถานที่ตั้ง : อ าเภอนาดูน โบราณสถานนี้ถูก
สร้างขึ้นด้วยหินทรายในแบบศิลปขอมบายน อายุระหว่าง พ.ศ. 1650-1700 สมัยพระชัยวรมันต์ที่ 7, 



กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชอาณาจักรเขมร ก่อสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสถานที่นมัสการเทวดาและพุทธ 
สถานที่นมัสการกุฏิล้อมรอบด้วยหินทรายสูง 1.5 เมตรในขณะที่ กู่เองสูงประมาณ 10 เมตร กรมศิลปากรได้
ขุดค้นในปี พ.ศ. 2514 และพบวัตถุโบราณหลายชิ้นเช่นพระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปปาง ป้องนาคปรก 
เป็นต้น ตั้งอยู่ที่ต าบกู่สันตรัตน์ อ าเภอนาดูน จากอ าเภอเมืองเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2040              
ผ่าน อ าเภอแกด า อ าเภอวาปีปทุม จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2040 มุ่งหน้าสู่อ าเภอนาดูน         
อีกประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะถึงท่ีตั้งของกู่สันตรัตน์ 
  2) ศาสนสถาน (Religious Site) 
   2.1 พระพุทธรูปยืนมงคล (Mongkhon Standing Buddha)  สถานที่ตั้ง : 
อ าเภอเมืองเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย 
เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ห่างตัวเมือง ราว 14 กิโลเมตรจากเขตเมือง (ด้านขวา)                    
องค์พระพุทธรูปสร้างในสมัยทวารวดีท าจากหินทรายแดงเช่นเดียวกับพระพุทธรูปมิ่งเมือง จนได้รับการกล่าว
ว่าพระพุทธรูปทั้งสองได้ท าในเวลาเดียวกัน ความเป็นมา เมื่อมีภัยแล้งในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัย ผู้ชาย               
ได้จัดสร้างพระพุทธรูปมิ่งเมืองในขณะที่ผู้หญิงได้สร้างพระพุทธรูปยืนมงคล แล้วเสร็จพร้อมกันจึงจัดงานฉลอง
อย่างมโหฬาร นับแต่นั้นมาฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องที่นั้นเป็นต้นมา 
   2.2 พระพุทธรูปม่ิงเมือง (Phra Phuttha Ming Muang)สถานที่ตั้ง : อ าเภอ
เมืองเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธรูปสุวรรณมาลีท าจากหินทรายแดงในสมัยทวาราวดี และประชาชนชาว
มหาสารคามเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ท าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล องค์พระพุทธรูปนี้ตั้งอยู่ในวัดสุวรรณาวาส 
หมู่ 1 ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย สามารถเดินทางผ่านทางหลวงหมายเลข 213 (มหาสารคาม-
กาฬสินธุ์) 14 กิโลเมตรจากเขตเมือง 

   

  3) พิพิธภัณฑ์ (Museum) 
   3 .1  พิ พิ ธภั ณ ฑ์ วั ด มห าชั ย  (Wat Mahachai Museum) สถาน ที่ ตั้ ง  :                
อ าเภอเมืองพิพิธภัณฑ์ นี้ตั้งอยู่ในเมืองมหาสารคามเป็นแล่งรวบรวมศิลปวัตถุโบราณของภาคอีสานอาทิเช่น 
ใบเสมาหิน, พระพุทธรูปโบราณ , แผงประตูแกะสลัก, เทียมเกวียนอายุราว 100-200 ปี อีกทั้งยังมีการ
รวบรวมวรรณกรรมทางภาคอีสานและพระไตรปิฎกบันทึกไว้ในใบลาน 
   3.2 ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition Centre)ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมภาค
อีสาน (Isan Cultural & Art Center) สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมืองศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของสถาบันราช
ภัฏมหาสารคาม จัดแสดงความเป็นมาของศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสานตลอดจนศิลปหัตถกรรม เช่น                
การทอผ้า ลายผ้าต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีวรรณคดีอีสานที่บันทึกในใบลาน ภาพสไลด์เกี่ยวกับวัฒนธรรม และ
ประเพณีของชาวอีสาน 



   3.3  สถาบัน วิจั ยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  (North Eastern Arts & 
Cultural Research Institute)สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดแสดงจัดนิทรรศการ
ถาวรส าหรับประชาชนทั่วไปในวันท างานราชการ, ครึ่งวันในวันเสาร์และปิดวันอาทิตย์ (ถ้าขอเข้าชมล่วงหน้า
สถาบันยินดีที่จะต้อนรับผู้ชมเป็นพิเศษ) ผู้ชมสามารถได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ประวัติของผ้าทอซึ่งประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนเมืองและเครื่องจักสาน งานช่างไม้ 
งานหล่อโลหะ, การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์จับสัตว์ ดนตรี วรรณกรรมจารึก
ภาษาโบราณ รวมทั้งผลงานศิลปะของนักศึกษาระยะคราวเดียวกัน 
  4) สวนสาธารณะและอุทยาน (Park & National Park) 
   4.1 วนอุทยานโกสัมพี (Kosamphi Forest Park)สถานที่ตั้ง : อ าเภอโกสุม
พิสัยตั้งอยู่ที่ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัยบนริมฝั่งของแม่น้ าชี จากตัวเมืองสามารถเดินทางผ่านทางหลวง
หมายเลข 208 ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตรถึงสี่แยกโกสุมพิสัย ที่ เดินทางคือการท าผ่าน 450 
ถนนราดยางเมตรเพ่ือ วนอุทยานโกสัมพีมีพ้ืนที่ 125 ไร่ และได้ประกาศเป็นสวนรุกขชาติในวันที่ 1 ตุลาคม 
1976 มีต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดให้ร่มเงา มีอ่างเก็บน้ าธรรมชาติที่มีทัศนียภาพงดงาม ภายในสวนเป็น              
ที่อยู่อาศัยของนกนานาพันธุ์และลิงหลายร้อยตัว โดยลิงในสวนเป็นลิงเชื่องนักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารได้ 
   4.2  ดูนลํ าพั น  (Dun Lamphan No-hunting Area)สถานที่ ตั้ ง : อ า เภอ               
นาเชือกป่าดูนล าพันตั้งอยู่ที่ต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก ซึ่งเป็นป่าธรรมชาติปกคลุม 900 ไร่เดิมเป็นพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการค้นพบปูน้ าจืด หรือปูป่า ซี่งมีสีสันสวยงาม และเป็นปู
ชนิดใหม่ของโลก ภายหลังได้ขอพระราชทานชื่อว่า "ปูทูลกระหม่อม" เนื่องจากป่าดูนล าพันมีลักษณะเด่นทาง
ร ะ บ บ นิ เ ว ศ น์  จึ ง เป็ น แ ห ล่ ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ย เ พี ย ง แ ห่ ง เดี ย ว ใน โล ก ข อ ง  ปู ทู ล ก ร ะ ห ม่ อ ม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ได้พิจารณาประกาศให้เป็น
พ้ืนที่ ป่าดูนล าพันเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นการป้องกันภัยคุกคามและปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่และเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดให้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ป่าดูนล าพันเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ดูนล า
พัน 

  

  5) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attractions) 
   5.1 แก่งเลิงจาน (Loeng Chan Rapids) สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมืองเป็นอ่างเก็บ
น้ าขนาดใหญ่เและมีสถานีประมงท าการเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดของหลายจังหวัดทางภาคอีสาน อ่างเก็บน้ ามีวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนโดยทั่วไปนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ โดยอ่างเก็บน้ านี้ตั้งอยู่ด้านหลังของสถาบัน
ราชภัฎมหาสารคามห่างตัวเมืองราว 3 กิโลเมตร 
   5.2 บึงบอน (Bueng Bon) สถานที่ตั้ง : อ าเภอโกสุมพิสัยบึงบอนเป็นหนองน้ า
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ต าบลหัวขวางอ าเภอโกสุมพิสัย ซึ่งอยู่ถัดมาจากวนอุทยานโกสุมพิสัยประมาณ 100 เมตร 
มี พ้ืนที่ประมาณ 120 ไร่มีความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ถนนรอบหนองน้ ามีความกว้าง 5 เมตรและ                  



ยาว 2,689 เมตรเป็นงบประมาณโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นจุดแห่งการพักผ่อนส าหรับคน             
ในท้องถิ่นคนในจังหวัดใกล้เคียง สามารถใช้เส้นทางเดียวกับอุทยานโกสัมพี 
  6) แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ (Other Attractions) 
   6 .1  บ้ าน ห น อ ง เขื่ อ น ช้ า ง  (Ban Nong Khuan Chang) ส ถ าน ที่ ตั้ ง  :                    
อ าเภอเมืองหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านสองคอน การเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมหาสารคาม
ในการทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายและการท าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยว หมู่บ้านตั้งอยู่ 12 กิโลเมตร 
จากเขตเมืองเดินทางตามถนนมหาสารคาม–โกสุมพิสัย แล้วแยกซ้ายกิโลเมตรที่ 47-48 ไปตามถนนสาย 
1027 สู่บ้านโนนตาล 2 กิโลเมตร เดินทางต่อไปจนถึงหมู่บ้านหนองเขื่อนช้าง เป็นหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยว            
ให้ความสนใจมาซื้อของมากที่สุด 
   6.2 บ้านแพง (Ban Phaeng) สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมืองหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ต าบล
แพง อ าเภอโกสุมพิสัย เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพการทอเสื่อกก เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่ง การเดินทางจากตัว
เมืองใช้เส้นทางหมายเลข 208 (มหาสารคาม-โกสุมพิสัย-ขอนแก่น) เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางโกสุมพิสัย -
ขอนแก่น ระหว่างกิโลเมตรที่ 20-21 ห่างจากอ าเภอโกสุมพิสัย 9 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองประมาณ 
38 กิโลเมตร 
   6.3 หมู่บ้านปั้นหม้อ (Pottery Village) สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมืองหมู่บ้าน ตั้งอยู่
ที่ต าบลเขวาประมาณ 5 กิโลเมตร จากตัวเมืองเดินทางมาตามถนนมหาสารคาม-ร้อยเอ็ดจากนั้นเลี้ยวซ้ายไป
อีก 1 กิโลเมตรตามถนนดินลูกรังก็จะถึงหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่กว่า 100 หลังคาเรือนโดยทุก
ครัวเรือนประกอบอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผาซึ่งใช้เป็นหม้อน้ า หม้อแกง ฯลฯ และกรรมวิธียังเป็นรูปแบบ
โบราณดั้งเดิม 
   7) เทศกาลและงานประเพณี 
   7.1 ประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด (Bun Boek Fa and Red Cross 
Fair ) จัดขึ้นช่วง : วันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 ของทุก ปี (อยู่ระหว่างปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์) 
เป็นประเพณีของชาวมหาสารคามที่ประกอบขึ้นตามความเชื่อ จัดขึ้นบริเวณศาลากลางจังหวัด เป็นงานเฉลิม
ฉลองในช่วงต้นฤดูการท านาเพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอีสาน ในงานจัดให้มีขบวนแห่บุญ
เบิกฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระแม่โพสพ เรื่องของพานบายศรีสู่ขวัญ ตลอดจนวัฒนธรรม การละเล่น 
ดนตรีพ้ืนบ้านและพิธีกรรมต่างๆ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (อ าเภอโกสุมพิสัย) : ก่อนงานวันเข้าพรรษา            
มีขบวนเทียนรูปแบบต่างๆ จากชุมชนหลายแห่ง มาแข่งขันกันตกแต่งเทียนให้สวยงาม 
   7.2 ประเพณี ออนซอนกลองยาวชาววาปี  (On Son Klong Yao Chao 
Wapee Fair) จัดขึ้นช่วง : วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปีผู้คนส่วนใหญ่
ของอ าเภอวาปีปทุม มีการท ากลองยาวพ้ืนบ้านและกลองยาวประยุกต์ จะจัดงานเป็นประจ า ณ สนามที่ว่า
การอ าเภอวาปีปทุม ในบริเวณงานจะมีการประกวดกลองยาวพ้ืนบ้านและกลองยาวประยุกต์ ขบวนแห่คณะ
กลองยาว การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน การประกวดธิดากลองยาว มหรสพต่างๆมากมาย และ            
การออกร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
   7.3 ประเพณีสักการะพระธาตุนาดูนและประเพณี  12 เดือน (Phrathat 
Nadun Homage Paying & twelve Months Tradition Fair)จัดขึ้นช่วง : วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 (วัน
มาฆบูชา) ของทุกปี ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูนพระธาตุนาดูน หรือพุทธมรฑลอีสาน เป็น
สถานที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่แสดงว่าแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของ
นครจ าปาศรี เมืองโบราณในอดีต ในทุกๆ ปี จะมีการจักงานนมัสกาพระธาตุนาดูน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเนื่อง

http://www.sawadee.co.th/hotel/khonkaen


ในวันมาฆบูชา เป็นประเพณีที่เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนาของภาคอีสาน เป็นเวลา 5 วัน 5 คืน กิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน การท าบุญตักบาตร การเวียนเทียนวันมาฆบูชา การปฏิบัติ
วัปัสนา การออกแบบนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงแสง สี เสียง สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
กองทุนพระธาตุนาดูน โทร. 0 4379 7129 
   7.4 ประเพณีบุญพาข้าวลิง หรือ งานบุญเลี้ยงอาหารลิง (Bun Pha Kao Ling 
or Buffet Dinner for monkeys) จัดขึ้นช่วง :วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีจะมีการจัดงาน ณ บริเวณวน
อุทยานโกสัมพี กิจกรรมภายในงานจะจัดให้ประชาชนท าบุญเลี้ยงข้าว อาหาร แก่ลิงที่อาศัยอยู่ในเขตวน
อุทยานโกสัมพี ที่นี่ยังมีลิงที่พบเห็นได้ยากชนิดหนึ่งของโลก คือ "ลิงทอง" 
   7 .5  ประเพณี บั้ งไฟ  อําเภอนาเชือก (Bang Fai Festival Amphoe Na 
Chuak) จัดขึ้นช่วง : ระหว่างเดือนพฤษภาคม -มิถุนายนของทุกปี ณ ลานหน้าที่ว่าการอ าเภอนาเชือก                 
ในงานมีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การตกแต่งขบวนและประกวดบั้งไฟขึ้นสูง กลางคืนมีเวียนเทียน ท าบุญ    
ที่วัด มหรสพ และงานรื่นเริง การละเล่นต่างๆ 

 4.3 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
1) ดิน 

  1.๑. ดิน จ าแนกกลุ่มดินของจังหวัดมหาสารคามได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ  
   ๑) กลุ่มดินไร่สามารถแบ่งย่อยเป็น  
    - กลุ่มดินไร่ทั่วไป มีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยครอบคลุมพ้ืนที่ทางทิศ  ตะวันตกของ
จังหวัดดินไร่กลุ่มนี้อยู่ในพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอวาปีปทุมและอ าภอแกด า 
    - กลุ่มดินไร่ทรายส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทิศตะวันตกของจังหวัดบริเวณอ าเภอโกสุม
พิสัย อ าเภอบรบือ และอ าเภอนาเชือก  
   ๒) กลุ่มดินนาส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดสามารถ
แยกออกเป็น กลุ่มย่อยตามคุณสมบัติของดินได้เป็น 
    - กลุม่ดินนาทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเชียงยืน อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอ นาดูน 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และบางส่วนของอ าเภอเมือง  
    - กลุ่มดินนาดีอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าชีทางทิศเหนือของ จังหวัดซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ   
อ าเภอโกสุมพิสัยและอ าเภอกันทรวิชัยและบางส่วนอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด  
   ๓. กลุ่มดินคละส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด สามารถแบ่งย่อยได้
เป็น  
    - กลุ่ มดิน ไร่ทั่ ว ไปคละกับดิ นนาทั่ ว ไป  ครอบคลุม พ้ืนที่ ของอ า เภอเมือง 
อ าเภอบรบือ อ าเภอนาเชือกอ าเภอนาดูน และ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
    - กลุ่มดินไร่ทรายคละกับดินไร่ทั่วไปอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอแกด า และ            
อ าเภอวาปีปทุม ทั้งนี้ พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีดินที่เป็นปัญหา ประมาณ ๒,๔๔๒,๗๒๔ไร่ ได้แก่ ดินเค็ม 
ดินทรายจัด และดินปนกรวด 
  2) ป่าไม้ สภาพปาไม้ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด บริเวณ 
อ าเภอกุดรัง อ าเภอบรบือ อ าเภอนาเชือก อ าเภอนาดูน และอ าเภอวาปีปทุมมีป่ าสงวนแห่งชาติ             
๑๐ แห่ง มีวนอุทยาน ๒ แห่ง คือวนอุทยานโกสัมพี มีพ้ืน ๑๗๗.๒๔๓ ไร่ และวนอุทยานชีหลง ๒๗๙.๑๕๙ ไร่ 
มีสวนรุกชาติ ๒ แห่ง คือ สวนรุกชาติพุทธมณฑลและ สวนรุกชาติท่าสองคอน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจ านวน             



๑ แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน มีพ้ืนที่ ๓๗๖.๐๒๕ ไร่ พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๗ จังหวัดมีพ้ืนที่ป่าไม้ คิดเป็น ร้อยละ ๔.๐๕ ของพ้ืนที่จังหวัด เนื่องจากเป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้น้อยจึงท าให้ ระบบนิเวศไม่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นอุปสรรคไม่เอ้ืออ านวยในการ
เกษตรกรรม และยังมีปัญหาการบุกรุก ท าลายป่าไม้ ซึ่งในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบตัดไม้อย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะไม้พยุง ไม้เต็งไม้รัง หรือไม้ใช้ สอยเพ่ือการก่อสร้างบ้าน ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีพ้ืนที่
ปา่จ านวน ๑๐ แห่ง ได้แก่  
 ๑) ป่าโคกข่าว อ าเภอเชียงยืน อ าเภอชื่นชม พ้ืนที่ ๗,๔๐๖.๒๕ ไร่  
 ๒) ป่าดินแดงและป่าวังกุง อ าเภอโกสุมพิสัย พ้ืนที่ ๗๖,๒๕๐๐ ไร่  
 ๓) ป่าโคกหินลาด อ าเภอเมือง และ อ าเภอแกด า พ้ืนที่ ๓,๗๕๐ ไร่  
 ๔) ป่าโคกขามปูอม อ าเภอเมือง อ าเภอบรบือ พ้ืนที่ ๑๐,๖๒๕ ไร่  
 ๕) ป่าโคกผักกูดและป่าโปงแดง อ าเภอนาเชือก อ าเภอบรบือ อ าเภอวาปีปทุม พ้ืนที่ ๑๘,๗๘๗ ไร่  
 ๖) ป่าหนองคูและป่านาดูน อ าเภอนาเชือก อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอนาดูน พ้ืนที่ ๒๙,๓๗๕ ไร่  
 ๗) ป่าดงเค็งและป่าหนองหญ้าปล้อง ๑๐,๙๓๗ ไร่  
 ๘) ป่ากุดรัง อ าเภอบรบือ และอ าเภอกุดรัง พ้ืนที่ ๘๙,๗๕๗ ไร่  
 ๙) ป่าโคกส าโรงและป่าปอพาน อ าเภอนาเชือก พ้ืนที่ ๘๖๓ ไร่  
 ๑๐) ป่าโคกไร่ อ าเภอเชียงยืน พ้ืนที่ ๖,๕๖๒ ไร่  

ทั้งนี้ เป็นพื้นที่ สปก. จ านวน ๒๑๑,๒๔๖.๒๕ ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจ านวน ๔๓,๐๖๖ ไร่ 
จังหวัดมหาสารคาม ได้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เพ่ือด าเนินการตามโครงการจัดที่ดินท าากิน ให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่าดูน ท้องถิ่นอ าเภอวาปีปทุม อ าเภอนาเชือก และ  
อ าเภอนาดูน เนื้อท่ี 533 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา 
  3)  ทรัพยากรสัตว์ป่า จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ความส าคัญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้  
   1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน มี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๘ ชนิด นก มากกว่า              
๘๑ ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ๖ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ๑๐ ชนิด ผีเสื้อกลางวัน ๓๓ ชนิด ปลาน้ าจืด ๒๓ 
ชนิดและปูทูลกระหม่อม มีแห่ง เดียวในโลกพบ ๓๒,๘๓๓ ตัว ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านๆ มา  
   2. วนอุทยานโกสัมพี โดยมีลิงป่า จ านวน ๕๔๐ ตัว โดยแบ่งเป็น ๒ ฝูง ทั้งนี้ยังไม่
พบว่ามีปัญหาหรือภัยคุกคามผลกระทบต่อสัตว์ป่า  
  ๔) ทรัพยากรน้ํา สภาพทั่วไปของลุ่มน้ าในจังหวัดจังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ า
ชีและลุ่มน้ ามูล แม่น้ าชี เป็นแม่น้ าสายหลัก ลุ่มน้ าสาขา ๑๐ ลุ่มน้ า พ้ืนที่รับน้ าฝน ทั้งสิ้น ๕,๒๘๐ ตร.กม. 
(๓,๓๐๐,๐๐๐ ไร่) โดยมี ลุ่มน้ าหลักท่ีส าคัญได้แก่ ล าน้ าชี และล าน้ าเสียว 



ตารางที่ 4  แสดงพื้นที่ลุ่มน้ําที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดมหาสารคาม 
 
ลุ่มน้ าสาขา พ้ืนที่ลุ่มในมหาสารคามประมาณ (ไร่) พ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด (ไร่) 

ล าชีส่วนที่๓ ๑๓,๕๑๖ ๒,๐๔๗,๖๕๒ 
ล าน้ าพองตอนล่าง ๖๐๐ ๑,๔๔๗,๖๔๑ 
ห้วยสายบาตร ๘๗,๗๓๖ ๔๒๓,๕๑๘.๖ 
ล าน้ าชีส่วนที่๔ ๑,๕๔๙,๑๑๐ ๓,๑๘๒,๘๑๖ 
ล าปาวตอนล่าง ๘๕,๒๙๘ ๒,๗๑๕,๕๓๑ 
ล าพังชู ๔๔๘,๘๐๐ ๗๕๒,๔๒๑.๓ 
ล าพลับพลา ๒๘๖,๒๘๐ ๖๕๙,๖๗๙.๖ 
ล าเตา ๒๖๖,๕๔๙ ๕๒๑,๖๖๖.๑ 
ล าเสียวใหญ่ ๖๗๒,๔๑๑ ๑,๗๙๗,๑๗๖ 
ล ามูลส่วนที่ ๒ ๑,๗๘๑ ๒,๕๕๒,๓๓๑ 

จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,228 ตร.กม. ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยต่อปี 745 ล้าน 
ลบ.ม. แต่มีแหล่งกักเก็บความจุรวมเพียง 304 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 40.39 ของปริมาณน้ าท่า 
รายปีเฉลี่ยทั้งหมด 

 5) ทรัพยากรน้ําบาดาล จังหวัดมหาสารคามสามารถแบ่งพ้ืนที่ศักยภาพน้ าบาดาลได้ 4 
กลุ่ม คือ  

 (1) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ าบาดาลน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ซม. มีพื้นท่ีประมาณ 0.49 ล้านไร่ 
  (2) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้าบาดาลระหว่าง 2-10 ลบ.ม./ซม. มีพื้นท่ีประมาณ 1.75 ล้านไร่  
 (3) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ าบาดาลระหว่าง 10-20 ลบ.ม./ซม. มีพื้นท่ีประมาณ 0.76 ล้านไร่  
 (4) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ าบาดาลมากกว่า 20 ลบ.ม./ซม. มีพ้ืนที่ประมาณ 0.28 ล้านไร่ 

รวมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ าบาดาลทั้ง 4 กลุ่ม ประมาณ 3.28 ล้านไร่  
 6) สถานการณ์ขยะ  
 (1) ปริมาณขยะที่มีการจัดเก็บบันทึก 285 ตัน/วัน 
  (2) ประมาณขยะที่กรมควบคุมมลพิษส ามะโนขยะ เมื่อปี พ.ศ.2556 อัตราการเกิดขยะ 

960 ตัน/วัน (ก าจัดถูกหลักสุขาภิบาล 22 ตัน น าไปใช้ประโยชน์ 179 ตัน ก าจัดไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 268 
ตัน ชุมชนก าจัดเอง 451 ตัน) 

  (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรถเก็บขยะ 61 แห่ง จ านวนรถเก็บขยะ 111 คัน (รถ
อัดท้าย 69 คัน รถกระบะเปิดข้างเทท้าย 36 คัน รถคอนเทนเนอร์ 2 คัน และรถขนกิ่งไม้ 4 คัน 

  (4) บุคลากร 346 คน (คนขับรถ 78 คน และพนักงานประจ ารถ 268 คน) 
 (5) ค่าใช้จ่าย 815 บาท/ตัน (ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ ามัน ค่าซ่อมบ ารุง ค่าบริหารจัดการ 

ค่าท่ีทิ้ง)  
 (6) สถานที่ทิ้งขยะ 34 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาทิ้งร่วม 60 แห่ง  
 (7) องค์ประกอบขยะ ณ จุดที่ทิ้ง ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ 51% ขยะรีไซเคิล 37% ขยะ

ทั่วไป และขายขยะทั่วไป และขยะอันตราย 12% 



5) ด้านความม่ันคง  
  1. ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน 

   1.1 ด้านครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสมและสมควรได้รับความ
ช่วยเหลือ จ านวน 1,941 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ1.59 

  1.2 ด้านครัวเรือนที่มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและสมควรได้รับความช่วยเหลือ 
จ านวน 3,031 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ2.31 

  1.3 ด้านครัวเรือนที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางงธรรมชาติในระดับที่เป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจ านวน 360 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ0.20 

  1.4 ด้านครัวเรือนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจ านวน 1,763 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ0.47 
  2. ด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน 

  2.1 ประชาชนที่ติดสุรา ชาย 3,577 คน หญิง 222  คน รวม 3,799 คน           
คิดเป็นร้อยละ1.34 

  2.2 ประชาชนที่ติดสารเสพติดชาย 262 คน หญิง 40 คน รวม 302 คน              
คิดเป็นร้อยละ0.50 

  2.3 ประชาชนที่ติดเชื้อเอดส์/ป่วยเป็นเอดส์และสมควรได้รับความช่วยเหลือชาย 
495  คน หญิง 478  คน รวม 973 คน  คิดเป็นร้อยละ1.43 

  2.4 ประชาชนที่มีอาการป่วยทางจิต/ประสาทชาย 792  คน หญิง 549 คน         
รวม 1,341 คน คิดเป็นร้อยละ1.17 

  2.5 ประชาชนที่เจ็บป่วยไม่สามารถไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ชาย 307 คน 
หญิง 292  คน รวม 599 คน  คิดเป็นร้อยละ3.80 

 3. ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   3.1 ประชาชนที่ถูกท าร้ายร่างกายในรอบปีที่ผ่านมาชาย 106 คน หญิง 66  คน
รวม 172 คน คิดเป็นร้อยละ0.94 
   3.2 ประชาชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในรอบปีที่ผ่านมาชาย 1 คน หญิง 32 คน 
รวม 33 คน คิดเป็นร้อยละ1.40 
   3.3 ประชาชนที่ถูกลักทรัพย์ ท าลายทรัพย์สินในรอบปีที่ผ่านมาชาย 87  คน 
หญิง 79  คน รวม 166 คน คิดเป็นร้อยละ0.83 
   3.4 ประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะในรอบปีที่ผ่านมาชาย 497 คน 
หญิง 262  คน รวม 759 คน คิดเป็นร้อยละ1.11 
   3.5 ประชาชนที่ประสบภัยจากการท างานในรอบปีที่ผ่านมาชาย 130 คน             
หญิง 28 คน รวม 158 คน คิดเป็นร้อยละ0.60 
   3.6 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในรอบปีที่ผ่านมาชาย1,952 คน 
หญิง 1,655  คน รวม 3,607 คน คิดเป็นร้อยละ1.02 
   3.7 คนสูญหายในรอบปีที่ผ่านมาชาย 42  หญิง 23  รวม 65 คิดเป็นร้อยละ
1.87 
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ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ 

       

จํานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/ผู้สอน จําแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561 

สังกัด 
สถาน 
ศึกษา 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้องเรียน ครู/ผู้สอน 

รวมทั้งสิ้น 1,044 237,344 8,220 11,758 
1.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 659 211,475 7,316 9,667 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 600 98,808 6,142 6,103 
   (1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 197 23,788 1,785 1,556 
   (2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 222 24,645 2,028 1,704 
   (3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 145 18,275 1,353 1,152 
   (4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 35 31,778 975 1,633 
   (5) ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมหาสารคาม 1 322 1 58 
1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 33 12,905 467 745 
   (1) ประเภทสถานศึกษาทั่วไป (รวมเตรียมอนุบาล) 29 10,174 379 601 
   (2) ประเภทสถานศึกษาการกุศลของวัด (รวมเตรียมอนุบาล) 4 2,731 88 144 
1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) 8 12,695 589 443 
   (1) อาชีวะรัฐบาล 6 12,173 544 418 
   (2) อาชีวะเอกชน 2 522 45 25 
1.4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม (กศน) ระดับอ าเภอ 

13 25,921 - 343 

1.5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 61,146 118 2,033 
   (1) โรงเรียนสาธิต  
       (แยก สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝา่ยประถมและมัธยม) 

3 3,605 118 182 

   (2) สถาบันอุดมศึกษา 2 57,541 - 1,851 
2.ส่วนราชการอื่น 385 25,869 904 2,091 
2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.):กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 373 23,526 804 1,886 
  (1) โรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 36 10,178 467 774 
  (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวดัมหาสารคาม 337 13348 337 1,112 
2.2 กระทรวงสาธารณสุข (สธ):วิทยาลัยศรีพยาบาลมหาสารคาม 1 520 4 64 
2.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา(กก): 
     สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม 

1 1,010 42 42 

2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ):โรงเรียนปริยัติธรรม 10 813 54 99 

  



 จากตารางที่    พบว่า ปีการศึกษา 2561 จังหวัดมหาสารคาม  มีจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 1,044 แห่ง มีจ านวนเด็กเล็ก /นักเรียน/
นักศึกษา ทั้งสิ้น 237,344 คน และจ านวนครู/ผู้สอนทั้งสิ้น 11,758 คน เมื่อพิจารณาจ านวนสถานศึกษา 
แยกเป็นรายสังกัด พบว่า จ านวนสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มี
จ านวนสถานศึกษาสูงสุด รองลงมา ได้แก่ กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตามล าดับ 

 

แผนภาพที่ 5 แสดงจ านวนสถานศึกษา จ าแนกตามสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 

 

 
 

 

จากแผนภาพที่     พบว่า ปีการศึกษา 2561 จังหวัดมหาสารคาม  มีจ านวนสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 1,044 แห่ง มีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
มากที่สุด คือ 600 แห่ง รองลงมาคือสังกัด มท :กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 373 แห่ง และ สช. 
33 แห่ง ตามล าดับ 



แผนภาพที่ 6 แสดงจํานวนนักเรียน/นักศึกษา จําแนกตามสังกัด 

 

 
 

 

จากแผนภาพที่     พบว่า ปีการศึกษา 2561 จังหวัดมหาสารคาม  มีจ านวนเด็กเล็ก นักเรียน 
นักศึกษาที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา จ านวน
ทั้งสิ้น 237,344 คน มีนักเรียนสังกัด สพฐ. มากที่สุด จ านวน 98,808 คน รองลงมาคือสังกัด สกอ. 
จ านวน 61,146 คน และ กศน. 23,921 คน ตามล าดับ 



 

ตารางท่ี     จ านวนร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียนปีการศึกษา 2561 
จ าแนกตามระดับการศึกษา/ชั้น 

ระดับการศึกษา/ช้ัน อาย ุ
ประชากร 
ในวัยเรียน 

นักเรียน/นักศึกษา
ในระบบ 

ร้อยละของนักเรียนต่อ 
ประชากรในวัยเรียน 

รวมทั้งสิ้น 2-23 ปี 261,108 208,180 79.73 
เด็กเล็ก 2 ขวบ 2 ปี 8,952 6,309 70.48 
ก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี 29,605 27,914 94.29 
อนุบาล 1 (3 - 4 ขวบ) 3 ปี 9,451 8,401 88.89 
อนุบาล 2 (4 - 5 ขวบ) 4 ปี 9,755 9,837 100.84 
อนุบาล 3 (5 - 6 ขวบ) 5 ปี 10,399 9,676 93.05 
ประถมศึกษา 6-11 ปี 62,096 56,434 90.88 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 6 ปี 10,344 9,609 92.89 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 7 ปี 10,019 9,063 90.46 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 8 ปี 10,274 9,171 89.26 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 ปี 10,384 9,413 90.65 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 10 ปี 10,622 9,495 89.39 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 11 ปี 10,453 9,683 92.63 
รวมมัธยมศึกษา 12-17 ปี 65,755 56,144 85.38 
มัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 ปี 32,386 29,852 92.18 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 12 ปี 10,696 10,096 94.39 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 13 ปี 10,959 10,160 92.71 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 14 ปี 10,731 9,596 89.42 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 15-17 ปี 33,369 26,292 78.79 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/ ปวช.1 15 ปี 10,732 9,409 87.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/ ปวช.2 16 ปี 11,038 8,487 76.89 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/ ปวช.3 17 ปี 11,599 8,396 72.39 
ปริญญาตรีและต่ ากว่า 18-23 ปี 94,700 61,379 64.81 
อุดมศึกษาปีท่ี 1/ปวส.1 18 ปี 12,809 16,076 125.51 
อุดมศึกษาปีท่ี 2/ปวส.2 19 ปี 16,275 15,761 96.84 
อุดมศึกษาปีท่ี 3 20 ปี 17,187 13,409 78.02 
อุดมศึกษาปีท่ี 4 21 ปี 17,601 12,898 73.28 
อุดมศึกษาปีท่ี 5 22 ปี 15,995 2,486 15.54 
อุดมศึกษาปีท่ี 6 23 ปี 14,833 749 5.05 

 

(ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 นักศึกษา 31 สิงหาคม 2561 ประชากรวัยเรียน 
เดือนธันวาคม 2560) 

 



 จากตาราง พบว่า จ านวนร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียน  
ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียน/นักศึกษาต่ ากว่าประชากรวัยเรียน ทั้งนี้ร้อยละของจ านวนนักเรียนมาก
ที่สุดคือ ระดับก่อนประถมศึกษาร้อยละ 94.29 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 92.18 
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 90.88 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ  78.79 ตามล าดับ 

 

แผนภาพที่   แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาต่อประชากรในวัยเรียน 

 

จากแผนภาพ พบว่า ประชากรในวัยเรียน เมื่อเทียบกับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 25 61 
จังหวัดมหาสารคาม  มีจ านวนประชากรแต่ละช่วงระดับการศึกษามากกว่านักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 
2561 ทุกระดับ และนักเรียนนักศึกษาที่มีจ านวนมากที่สุดคือ ระดับปริญญาตรีและต่ ากว่า จ านวน 
61,379 คน รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จ านวน 56,434 คน ระดับมัธยมต้น จ านวน 29,852 คน 
ระดับก่อนประถม จ านวน 27,914 คน และระดับเด็กเล็ก 2 ขวบ ตามล าดับ 

 
 
 
 

ร้อยละ 



ตาราง จ านวนนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษาประเภทการศึกษาและช้ันปี ประจ าปีการศึกษา 
2561 

ระดับชั้น รวมในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประเภทอาชวีศึกษา ปริญญา/อุดมศึกษา 

การศึกษาพิเศษ 322 322 
  

เด็กเล็ก 2 ขวบ 6,309 6,309 
  

อนุบาล 1 (3 - 4 ขวบ) 8,401 8,401 - - 
อนุบาล 2 (4 - 5 ขวบ) 9,837 9,837 - - 
อนุบาล 3 (5 - 6 ขวบ) 9,676 9,676 - - 
รวมก่อนประถมศึกษา 27,914 27,914 

  
ประถมศึกษาปีที ่1 9,609 9,609 - - 
ประถมศึกษาปีที ่2 9,063 9,063 - - 
ประถมศึกษาปีที ่3 9,171 9,171 - - 
ประถมศึกษาปีที ่4 9,413 9,413 - - 
ประถมศึกษาปีที ่5 9,495 9,495 - - 
ประถมศึกษาปีที ่6 9,683 9,683 - - 
รวมประถมศึกษา 56,434 56,434 

  
มัธยมศึกษาปีที ่1 10,096 10,096 - - 
มัธยมศึกษาปีที ่2 10,160 10,160 - - 
มัธยมศึกษาปีที ่3 9,596 9,596 - - 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 29,852 29,852 

  
มัธยมศึกษาปีที ่4 6,087 6,087 - - 
มัธยมศึกษาปีที ่5 5,948 5,948 - - 
มัธยมศึกษาปีที ่6 6,073 6,073 - - 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 18,108 18,108 

  
ปวช. 1 3,322 269 3,053 - 
ปวช. 2 2,539 254 2,285 - 
ปวช. 3 2,323 195 2,128 - 
รวม ปวช. 8,184 718 7,466 - 
ปวส. 1 2,521 - 2,521 - 
ปวส. 2 2,407 - 2,407 - 
รวม ปวส. 4,928 - 4,928 - 
ประกาศนียบัตร 25 - - 25 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 284 - - 284 
ปี 1 13,530 - - 13,530 
ปี 2 13,070 - - 13,070 
ปี 3 13,409 - 191 13,218 
ปี 4 12,898 - 110 12,788 
ปี 5 2,486 - - 2,486 
ปี 6 749 - - 749 
รวมปริญญาตร ี 56,142 - 301 55,841 
ปริญญาโท 2,210 - - 2,210 
ปริญญาเอก 711 - - 711 

รวมทั้งสิน้ 211,423 139,657 12,695 59,071 
 

 



จากตารางที ่6 พบว่า จ านวนเด็กเล็ก/นักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา
ประเภทการศึกษา และชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2561 มีเรียนสังกัดประเภทสามัญศึกษามากที่สุด จ านวน 
139,657คน รองลงมาได้แก่ประเภทปริญญา จ านวน 59,071 คน และประเภทอาชีวศึกษา 12,060 คน 
ตามล าดับ 

แผนภาพที่   แสดงจํานวนนักเรียนนักศึกษาแยกประเภทในระบบ 
 

 
 
 จากแผนภาพที่     พบว่า จ านวนนักเรียนนักศึกษาแยกประเภทในระบบ  ปีการศึกษา 2561 
จังหวัดมหาสารคาม  นักเรียนนักศึกษาประเภทสามัญศึกษามีจ านวนมากที่สุด จ านวน 139,657 คน 
รองลงมา ประเภทอุดมศึกษา จ านวน 59,071 คน และประเภทอาชีวศึกษา จ านวน 12,695 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี จํานวนสัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศกึษาของรัฐบาลและเอกชน ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน สัดส่วน 

รัฐบาล เอกชน รวม รัฐบาล : เอกชน 
การศึกษาพิเศษ 322 - 322 100.00 : - 
เด็กเล็ก 2 ขวบ 5,859 450 6,309 92.87 : 7.13 
ก่อนประถมศึกษา 23,808 4,106 27,914 85.29 : 14.71 
ประถมศึกษา 49,712 6,722 56,434 88.09 : 11.91 
มัธยมศึกษาตอนต้น 28,651 1,201 29,852 95.98 : 4.02 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 17,682 426 18,108 97.65 : 2.35 
ปวช. 7,732 452 8,184 94.48 : 5.52 
ปวส. 4,858 70 4,928 98.58 : 1.42 
ประกาศนียบตัร 25 - 25 100.00 : - 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ 284 - 284 100.00 : - 
ปริญญาตร ี 56,142 - 56,142 100.00 : - 
ปริญญาโท 2,210 - 2,210 100.00 : - 
ปริญญาเอก 711 - 711  

100.00  
:  -    

รวมท้ังสิ้น  197,996   13,427   211,423    



จากตารางที่    พบว่า สัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐบาลและเอกชน 
ระดับมีประถมศึกษาจ านวนมากสุด จ านวน 56,434 คน รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จ านวน 56,142 
คน มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 29,852 คน ก่อนประถมศึกษา จ านวน 27,914 คน ตามล าดับ และ
สัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐบาล มีสัดส่วนมากกว่านักเรียน/นักศึกษาใน
สถานศึกษาของภาคเอกชน 
 
ตารางท่ี 8 จํานวนนักเรียนนักศึกษา แยกตามระดับและสังกัด ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชัน้ 
จํานวนนักเรียนนักศึกษาในสงักัด 

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

 การศึกษาพิเศษ  322 - - - - - - - 322 

 เด็กเล็ก 2 ขวบ  
 

450 14 - 5,845 - - - 6,309 

 ก่อนประถมศึกษา  14,041 4,106 501 - 9,266 - - - 27,914 

 ประถมศึกษา  46,553 6,722 983 - 2,176 - - - 56,434 

 มัธยมศึกษาตอนต้น  23,496 1,201 933 - 3,756 - 466 - 29,852 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  14,248 426 1,174 - 1,913 - 347 - 18,108 

  ปวช.  148 - - 7,466 570 - - - 8,184 

  ปวส.  - - - 4,928 - - - - 4,928 

 ประกาศนียบตัร  - - 25 - - - - - 25 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิต  - - 284 - - - - - 284 

 ปริญญาตร ี - - 54,311 301 - 520 - 1,010 56,142 

 ปริญญาโท  - - 2,210 - - - - - 2,210 

 ปริญญาเอก  - - 711 - - - - - 711 

 รวมท้ังสิ้น  98,808 12,905 61,146 12,695 23,523 520 813 1,010 211,423 

 
 จากตารางที่     พบว่า จ านวนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มากที่สุด จ านวน 98,808 คน รองลงมาคือ สังกัดส านักงานการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จ านวน 61,146 คน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) จ านวน 23,523 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
จ านวน 12,905 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 12,695 คน สังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) จ านวน 1,010 คน สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จ านวน 813 
คน และสังกัดกระทรวงสาธารสุข (สธ.) จ านวน 520 คน ตามล าดับ 



แผนภาพที่ 10 แสดงจํานวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 

 

 

แผนภาพที่ 11 แสดงจํานวนนักเรียนนักศึกษาแต่ละสังกัด ปีการศึกษา 2561 

 

(ข้อมูล นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ข้อมูลนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2561) 

 

 



 2. การศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย  มีสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม (กศน.) จ านวน 13 อ าเภอมีนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 
25,921 คน ครู/ผู้สอน จ านวน 343 คน 

ตารางท่ี  จํานวนนักเรียนสังกัด กศน. แยกตามอําเภอในจังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับ กศน. 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 

1 อ าเภอเมือง 126 1,205 1,899 3,230 

2 อ าเภอกันทรวิชัย 32 934 1,189 2,155 

3 อ าเภอกุดรัง 30 768 749 1,547 

4 อ าเภอแกด า 66 627 906 1,599 

5 อ าเภอโกสมุพิสัย 51 1,091 1,473 2,615 

6 อ าเภอเชียงยืน 9 675 839 1,523 

7 อ าเภอนาเชือก 15 835 1,030 1,880 

8 อ าเภอนาดูน 11 690 830 1,531 

9 อ าเภอบรบือ 44 1,087 1,374 2,505 

10 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 48 1,011 1,342 2,401 

11 อ าเภอยางสสีุราช 12 501 711 1,224 

12 อ าเภอวาปีปทุม 28 1,160 1,508 2,696 

13 อ าเภอช่ืนชม 37 428 550 1,015 

รวมทั้งจังหวัด 509 11,012 14,400 25,921 

จากตาราง 9 พบว่า มีจ านวนนักเรียนสังกัด กศน. อ าเภอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด 
จ านวน 14,400 คน รองลงมาคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 11,012 คน และนั กเรียน
ระดับประถม จ านวน 509 คน ตามล าดับ  



แผนภาพที่ 13 แสดงร้อยละของจํานวนนักเรียนนักศึกษาแต่ละสังกัด ปีการศึกษา 2561 

 



ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ 

 
 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)  
 

คะแนนเฉลี่ย 
NT ป.3  

ปี 2559 2560 
ด้านภาษา 50.74 52.76 

ด้านค านวณ 36.49 38.49 
ด้านเหตุผล 53.54 46.69 

รวมทั้ง 3 ด้าน 46.91 45.99 
 
 
 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

รายวิชา 
ป.6  ม.3  ม.6  

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
ภาษาไทย 48.16 52.96 45.56 42.39 45.39 47.38 46.78 49.23 47.39 

ภาษาอังกฤษ 35.88 30.55 33.02 28.80 29.89 29.11 21.65 24.85 24.85 
คณิตศาสตร์ 41.55 38.51 35.83 31.51 28.59 25.35 24.05 22.49 21.85 
วิทยาศาสตร์ 41.75 40.28 38.4 37.34 34.43 31.87 32.26 30.3 27.71 
สังคมศึกษา 47.75 46.10 - 45.52 48.60 - 39.04 34.87 33.41 

 



ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
ปวช.3 ปวส.2 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 50 18.71 16.33 19.64 18.82 15.97 16.96 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 50 16.46 14.55 14.58 14.01 15.96 14.41 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 50 28.06 23.33 26.64 28.89 23.63 24.22 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 50 21.90 19.16 19.40 19.43 17.16 16.15 

 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
ปวช. 

2558 2559 2560 
สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 25 12.49 10.44 13.97 
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั และในงานอาชีพ 25 6.22 5.89 5.67 
การแก้ปัญหาในงานอาชพีโดยใช้หลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

25 10.49 7.86 7.25 

แก้ปัญหาในงานอาชพีโดยใช้หลกัการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

25 5.97 6.69 7.33 

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ ความเป็น
พลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค ์

25 15.00 10.95 14.30 

พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและ
กระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 

25 13.07 12.38 12.34 

ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน 

25 13.19 12.42 14.04 

การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอรเ์น็ตตามหลักการและ
กระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ 

25 8.70 6.74 5.35 

 



ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต่อ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
ปวส. 

2558 2559 2560 
สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและเพ่ือพัฒนา
งานอาชีพ 

25 13.21 10.13 11.20 

สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและเพ่ือ
พัฒนางานอาชีพ 

25 5.61 5.84 5.76 

การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

25 7.54 9.51 8.05 

แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

25 6.47 6.45 6.37 

ประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิ หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึงประสงค์ในงานอาชีพและ
สังคม 

25 12.60 11.39 11.71 

พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและ
กระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

25 16.29 12.24 12.51 

ประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การและเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์การ และกิจกรรมบริหารงาน
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานในการจัดการงานอาชีพ 

25 11.18 10.68 8.65 

ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้น
และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

25 8.25 6.49 7.50 

 



ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
 

ที ่ วิชา 
ม.3 ม.6 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
1 ภาษาบาลี 30.57 33.44 31.13 31.14 26.77 29.41 
2 ธรรม 39.98 35.23 34.42 26.00 27.43 31.56 
3 พุทธประวัติ 35.14 30.45 32.20 34.73 31.45 32.72 
4 วินัย 32.12 34.83 31.32 29.82 27.50 30.18 

 
 
 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

 

ชัน้ เนื้อหา 
2558 2559 2560 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 

 ทักษะการเรียนรู้ 40.71 44.53 42.72 41.18 42.33 52.22 

 ความรู้พื้นฐาน 37.64 34.25 41.56 46.99 33.94 48.35 

ประถมศึกศึกษา การประกอบอาชีพ 41.95 46.00 51.91 39.12 43.17 55.48 

 ทักษะการด าเนินชีวิต 48.58 58.93 58.64 63.14 53.33 68.89 

 การพัฒนาสังคม 43.33 49.73 52.22 55.48 45.83 69.37 

 ทักษะการเรียนรู้ 41.85 41.74 38.59 37.95 33.95 34.72 

 ความรู้พื้นฐาน 32.35 33.98 32.51 33.76 29.69 29.41 

มัธยมต้น การประกอบอาชีพ 40.93 34.55 37.84 40.96 40.83 37.32 

 ทักษะการด าเนินชีวิต 41.21 43.10 41.30 43.75 39.97 43.47 

 การพัฒนาสังคม 39.58 38.01 35.23 35.34 35.00 35.48 

 ทักษะการเรียนรู้ 34.55 33.12 42.13 35.66 31.75 31.53 

 ความรู้พื้นฐาน 28.89 28.21 29.07 32.11 27.43 26.36 

มัธยมปลาย การประกอบอาชีพ 32.36 33.27 26.62 24.63 32.07 34.99 

 ทักษะการด าเนินชีวิต 40.93 40.52 36.45 31.98 35.09 35.11 

 การพัฒนาสังคม 29.71 26.20 33.98 32.22 26.95 22.18 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมได้น ำนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี) กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ                
(พ.ศ.2560-2579) นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำง ๆ           
ที่เกี่ยวข้องมำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมและก ำหนดเป็นกรอบ
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร       
(นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
  

 1. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)  
  นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557     
โดยได้ก ำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน โดยมีนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม   6 นโยบำย ดังนี้    
   นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยรัฐบำล จึงถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะ    
เชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดี และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ    
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำย
ของรัฐเรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ 
ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำงท่ีทรงวำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำย  
   นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ 
ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ำยุทธศำสตร์เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ มำใช้ตำมแนวทำง
กัลยำณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุขกับผู้มีควำมคิดเห็นต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่น       
ในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำส
ก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบ้ำนเมือง          
ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ 
รวมทั้ง เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศ เช่น กำรคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์     
ของคนไทยในต่ำงแดน กำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรม กำรค้ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสำกล เป็นต้น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
กำรเมือง และควำมม่ันคงอำเซียนในกิจกำร 5 ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรสร้ำงควำมมั่นคง        
ทำงทะเล กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และ      
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรร่วมกันของอำเซียน โดยเน้นควำมร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไข
ข้อพิพำทต่ำงๆ และกำรแก้ไขปัญหำเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภำคีและพหุภำคี ทั้งจะจัดระเบียบ
กำรพัฒนำตำมกรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชำยแดนทั้งทำงบกและทำงทะเล 
รองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตำมแนวชำยแดน โดยใช้ระบบเฝ้ำตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก ำหนดให้ 



 
 

ปัญหำยำเสพติด กำรค้ำอำวุธ กำรค้ำมนุษย์ กำรกระท ำอันเป็นโจรสลัด กำรก่อกำรร้ำยสำกลและ
อำชญำกรรมข้ำมชำติเป็นปัญหำเฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดยกำรบังคับใช้กฎหมำย     
ที่เข้มงวด และจัดกำรปัญหำอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล    
กำรปรับปรุงระบบ กำรเข้ำเมือง กำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น 
    2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  โดยน ำ
ยุทธศำสตร์เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธี  ส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุข
กับผู้มี   ควำมคิดเห็นต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ ำเติมปัญหำไม่ว่ำ
จำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยบ้ำนเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และ
องคก์ำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ 
   นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
    นโยบำยที่ 3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่ม่ันคง
แก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำย พร้อมทั้งยกระดับ
คุณภำพแรงงำน โดยให้แรงงงำนทั้งระบบมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนในทุก
ระดับอย่ำงมีมำตรฐำน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและกำรด ำเนินกำรระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้
ตรงกับควำมต้องกำรของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจำกนี้จะส่งเสริมให้แรงงำนนอกระบบเข้ำสู่ระบบที่ถูก
กฎหมำยมำกขึ้น 
 นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบำยที่ 4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำใน
ระบบและกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้    
เต็มตำมศักยภำพ ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำ
ก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร    
  นโยบำยท่ี 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุง  และบูรณำกำร
ระบบกำรกู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพื่อเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำร
สนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน     
โดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง   
  นโยบำยท่ี 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ 
กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ตำมศักยภำพและควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระ
และคล่องตัวขึ้น   
  นโยบำยที่ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มี
ควำมรู้และทักษะใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับ
กระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือ 



 
 

ต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  นโยบำยที่  4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณ          
ของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสม
มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล      
กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
  นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน    
   นโยบำยที่ 9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั งทำงอำกำศ ขยะ และน  ำเสีย ที่เกิดจำกกำรผลิต 
และบริโภค เพ่ือสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชำชน โดยให้ควำมส ำคัญในกำรเร่งรัดแก้ไขปัญหำ
กำรจัดกำรขยะเป็นล ำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุดเร่งก ำจัดขยะ
มูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่ก ำจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สำมำรถจัดกำร
ขยะมูลฝอยโดยกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ก็จะสนับสนุนให้ด ำเนินกำร ส่วนขยะอุตสำหกรรมนั้น จะวำงระเบียบ
มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรเป็นพิเศษ โดยก ำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสำหกรรมที่สร้ำงขึ้นอย่ำงถูกต้องตำม
มำตรฐำนและให้แยกเป็นสัดส่วนจำกบ่อขยะชุมชน ส ำหรับขยะของเสียอันตรำยขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะ
ติดเชื้อจะพัฒนำระบบก ำกับติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดกำรสำรเคมีโดยลด
ควำมเสี่ยงและอันตรำยที่เกิดจำกกำรรั่วไหล และกำรเกิดอุบัติเหตุให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรอย่ำงครบวงจร 
และใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด   
  นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ   
   นโยบำยที่ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ     
ทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำร   
จำกรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยำวใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน   
  

 2. กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
  คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้ด ำเนินกำรยกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำม   
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เป้ำหมำย 
   1. ควำมม่ันคง 
      1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมม่ันคงในทุกมิติ 



 
 

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง   
      1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง เป็นกลไกท่ีน ำไปสู่
กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
      1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศชุมชน 
มีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น  
        1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต  
มีที่อยู่อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ   
  2. ควำมม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ      
ในกลุ่มรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน    
มำกขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้ งภำยใน        
และภำยนอกประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยง        
ในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุนและกำรท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำค  
และระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง   
      2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์          
ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม   
 3. ควำมย่ังยืน 
  3.1 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชน    
ให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำง
มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์   
  3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  
ของประชำคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพ
ดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบั ติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจำยโอกำสและคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม    
  3. เพื่อลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร  
  4. เพื่อเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม   
 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 ด้ำน โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ   
จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร      
6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
 



 
 

  1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมม่ันคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น ในกระบวนกำรยุติธรรม 
   3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล  
   4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และ
รักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 
   6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำ
ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม  
   7) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 
  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
   2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับ
ผลิตภำพแรงงำน และพัฒนำ SMEs สู่สำกล  
   4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และ
พัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
   5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมม่ันคงและพลังงำน ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ 
   6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับ
นำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
   1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง  
   3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
   4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี  
   5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
   1) สร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
   2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ  
   3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
   4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
   5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 



 
 

  5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
   2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบ    
กำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
   3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
   6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั 
   1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 
   2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
   3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
   4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
   6) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
   7) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 

    3. สำระส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทย            
ในระยะ 5 ปี  ซึ่งเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 12 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมและ วำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก ำหนดสำระส ำคัญไว้ ดังนี้ 
      วิสัยทัศน์  
  มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่มีรำยได้
สูง มีควำมมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่ กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ         
      หลักกำร 
  1) น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติกำรพัฒนำ                
อย่ำงบูรณำกำรบนทำงสำยกลำง มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  
  2) ค ำนึงถึงกำรพัฒนำ ที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลำง เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงของชำติและ
เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนพัฒนำ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำร
บริหำรจัดกำร และ 
  3) มุ่งเสริมสร้ำงกลไกกำร พัฒนำประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมำยและกฎ ระเบียบต่ำง ๆ 
เพ่ือให้เอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกระดับ ควบคู่กับกำรพัฒนำกลไกในรูปแบบของคณะกรรมกำร
ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่        
   



 
 

      วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ สำมำรถพัฒนำ ตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  2) เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมี โครงสร้ำงที่ เข้มแข็ง มี เสถียรภำพ แข่งขันได้  ยั่ งยืน               
  3) เพ่ือรักษำทุนธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุลของระบบนิเวศน์  
  4) เพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงภำยในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
และ  
  5) เพ่ือให้กำรทำงำนเชิงบูรณำกำร ในลักษณะเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนที่ยึดหน้ำที่และ
พ้ืนที่ ท ำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพและปรำศจำกคอรัปชั่น  
      ยุทธศำสตร์ 
  1) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
  3) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
  4) ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
  5) ยุทธศำสตร์กำรควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน       
  6) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย        
  7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์        
  8) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม        
  9) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ        
  10) ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ    
 

       เป้ำหมำยรวม  
  1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมเป็น 
พลเมือง ตื่นรู้ ท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ทำงสังคม มีควำมสุขทั้งมิติทำงกำย                 
ใจ สังคม และจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีควำมเป็นไทย และมีควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันในเวที
โลกได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี     
  2) ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำม
เข้มแข็ง ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มี
คุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม    
    3) ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ ฐำน
บริกำรและดิจิทัล เน้นอุปสงค์น ำกำรผลิต มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดเล็กที่เข้มแข็ง มีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ โดยกระจำยฐำนกำรผลิต
และกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕               
ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อำทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ         
  4) ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ        
  5) มีควำมม่ันคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดี และ
เพ่ิมควำมเชื่อม่ันของนำนำประเทศต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง  



 
 

ปัญหำอำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำ และกำรค้ำ
มนุษย์ ลดลง มีควำมพร้อมในกำรปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ        
  6) มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย
อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน ลดปัญหำคอร์รัปชั่น กำรใช้จ่ำยภำครัฐต้องมีประสิทธิภำพสูง และ              
มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น     
    4. สำระส ำคัญแผนปฏิรูปประเทศ 
  แผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้ำน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ดังนี้ 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้ศึกษำวิเครำะห์แผนปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้ำน มี
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ดังนี้  
  1. ด้ำนกำรเมือง ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิรูปประเทศของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ สภำปฏิรูปแห่งชำติ สภำกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติและกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 
รวมทั้งผลของกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผสมผสำนกับ
วัฒนธรรมทำงกำรเมืองที่ดีของไทยน ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองซึ่งจะส่งผลให้กำร
พัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยของไทยเกิดเสถียรภำพ พบประเด็นที่น ำสู่กำรพัฒนำ
ทำงกำรศึกษำ คือ สร้ำงจิตสำนึกในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี โดยเน้นในผู้เรียน
ทุกระดับตั้งแต่เด็กปฐมวัย กระทั่งถึงระดับอุดมศึกษำ เพ่ือให้มีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข โดยให้ผู้สอนมีกำรจัด
กิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกเกี่ยวกับหน้ำที่ ควำมมีระเบียบวินัย และควำมรับผิดชอบกำรเป็นพลเมืองที่ดี และ
ผู้เรียนมีควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับระบบประชำธิปไตย และกำรมีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
  2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน จำกนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่ครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำโครงสร้ำงหน่วยงำน ระบบงำน กระบวนกำรบริกำรประชำชน
และกำรบริหำรงำนภำยในงบประมำณ อัตรำก ำลัง วัฒนธรรมและค่ำนิยมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งถือเป็น
โอกำสและปัจจัยสนับสนุน เพ่ือให้เกิดกำรปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินบรรลุเป้ำหมำยคือ ส่งเสริมกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และนโยบำยประเทศไทย ๔.๐ น ำสู่ประเด็นทำงกำรศึกษำ คือ กำร
สร้ำงและพัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Public School) โดยเริ่มต้นจำกโรงเรียนต้นแบบ ๗๗ 
แห่ง ในภำคกำรศึกษำที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งได้ด ำเนินกำรแล้ว จึงมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือแก้ไขระเบียบที่
เป็นอุปสรรค เพ่ือกำรขยำยผลและติดตำมผลต่อไป  
  3. ด้ำนกฎหมำย กำรก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
จะยึดตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยเป็นหลัก โดยพิจำรณำประกอบกับ
กลไกกำรปฏิรูปกฎหมำยที่มีกำรด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรผลักดันให้เกิดกำรปฏิรูปกฎหมำยมำอย่ำง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของกำรพัฒนำสู่ THAILAND ๔.๐ ตำมนโยบำยของรัฐบำลและเป็นไปตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร รัชกำล ที่ ๙ ประเด็นน ำสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ คือ กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น start up รุ่น
เยำว์ และกำรจัดตั้งสถำบันกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมขนำดกลำง ขนำดย่อม 
และ start up ตลอดจนกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพต่ำง ๆ ที่เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของตลำด สนับสนุนให้เพิ่มขีดควำมส ำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น  



 
 

  4. ด้ำนเศรษฐกิจ พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะ
ในส่วนของผู้เรียนในระดับอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ที่จะพัฒนำผู้เรียนไปสู่ทักษะกำรประกอบ
อำชีพ โดยประเด็นที่เกี่ยวข้อง จะเป็นในส่วนของกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพหลักสูตร กำรพัฒนำผู้เรียน 
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับพ้ืนฐำนจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษำ โดยเฉพำะในกำรเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรม และ
กำรท ำวิจัยในผู้เรียนทุกระดับ กำรส่งเสริมโรงเรียนอำชีวะต้นแบบ โครงกำรทวิภำคี และสิ่งที่ส ำคัญที่ตอบ
โจทย์แผนพัฒนำเศรษฐกิจคือ กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่ผู้เรียน โดยร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นกำรสนับสนุน และกำรเพ่ิมระดับกำรแข่งขันในระดับชำติให้สูงขึ้น  
  5. ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม เน้นในเรื่องกำรสนับสนุนและพัฒนำงำนวิจัย และ
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรปฏิรูปทรัพยำกรป่ำไม้ และสัตว์ป่ำ กำรส่งเสริมระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่
แหล่งก ำเนิดให้มีประสิทธิภำพ ทั้งในกำรลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก ำเนิดโดยกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรคัดแยก 
และน ำทรัพยำกร    เหล่ำนี้กลับมำใช้ประโยชน์ให้ได้มำกที่สุด โดยเน้นในส่วนของมลพิษขยะในชุมชน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ เน้นกำรส่งเสริมโครงกำร  Zero waste ให้แก่สถำนศึกษำ ให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ในกำรลดขยะที่เป็นมลพิษ และกำรน ำสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้มำ
แปรรูปให้เปลี่ยนเป็นค่ำเงินในส่วนที่สำมำรถจัดกำรได้ให้เป็นระบบในสถำนศึกษำทุกระดับ และในส่วนอ่ืน 
ๆ คือ กำรสอดแทรกเนื้อหำรำยวิชำที่ เกี่ ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรท ำกำรวิจัยที่ เกี่ยวกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ให้ได้เรียนรู้ธรรมชำติจริง และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจำกทฤษฎีลงสู่กำรปฏิบัติ  
  6. ด้ำนสำธำรณสุข ด ำเนินกำรภำยใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดไว้ใน หมวด ๑๖ 
กำรปฏิรูปประเทศ มำตรำ ๒๕๘ ได้แก่ (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนได้รับสิทธิและ
ประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและสะดวกทัดเทียมกัน และ ข้อ (๕) ให้มี
ระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแลประชำชนในสัดส่วนที่เหมำะสม รวมถึงกำร
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนควำมยั่งยืนและเพียงพอด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ ประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้องกับกำร
พัฒนำกำรศึกษำ คือ กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำทำงสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง และมีควำมปลอดภัย 
ลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม โดยจะเน้นกำรเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษำสำหรับสำยกำรแพทย์ 
กำรมีแหล่งฝึกทำงกำรแพทย์ที่มีมำตรฐำนและปลอดภัย ส ำหรับผู้เรียน รวมถึงกำรส่งเสริมระบบกำรพัฒนำ
หลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัยและเด็กปฐมวัย ในกำรพัฒนำ กำย จิต สังคม ที่พร้อมเข้ำสู่เด็กวัยเรียน  
  7. ด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ  มีควำมสอดคล้องกับร่ำงยุทธศำสตร์ชำติในส่วน
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศำสตร์ด้ำน ควำมมั่นคง ข้อ ๑.๒ กำรพัฒนำศักยภำพในกำรป้องกันประเทศ พร้อม
รับมือกับภัยคุกคำมทั้งทำงทหำรและภัยคุกคำมอ่ืน ๆ ยุทธศำสตร์ที่  ๒ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันข้อ ๒.๑ กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร มุ่งเน้นที่กำรพัฒนำเพ่ิมผลิตภำพ
กำรผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่ำข้อ ๓.๑ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม ซึ่งพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำกำรศึกษำในส่วนของ ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียนในทุกระดั บ 
และทุกภำคส่วน โดยเน้นถึงควำมปลอดภัย รู้เท่ำทันสื่อ และลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม ในผู้เรียนทุก
ระดับชั้น  
  8. ด้ำนสังคม ด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ 
๑๖ บัญญัติให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย สำมัคคี
ปรองดอง พัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำน
วัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ สังคม มีควำมสงบสุข เป็นธรรม มีโอกำสทัดเทียม ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ เน้นผู้เรียนให้เป็นผู้มี



 
 

ทักษะชีวิต ในกำรสำมำรถด ำรงชีวิตนอกเหนือจำกสังคมในโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม และมีควำมสุข เป็นผู้
มีปัญญำ ควบคู่กำรมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรใช้ชีวิตในสังคม กำรเป็นผู้มีจิตอำสำ กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ควำมกระหำยต้องกำรที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และสิ่งที่ส ำคัญคือ กำรสร้ำงจิตสำนึกรักบ้ำนเกิด ในกำรน ำ
ควำมรู้ที่ศึกษำ นวัตกรรม และท ำวิจัยท้องถิ่น กลับมำพัฒนำท้องถิ่นก ำเนิดของตนเอง ให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงสูงสุด 
  9. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ด ำเนินกำรภำยใต้
กรอบรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงมำก ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลำยส่วน โดยเฉพำะ
หมวดที่ ๔ หน้ำที่ของปวงชนชำวไทย มำตรำ ๕๐ (๑๐) ทีก่ ำหนดให้บุคคลมีหน้ำที่ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ นอกจำกนี้ ยังมีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชแผ่นดินและกำร
ปฏิรูป และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อำทิ ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มำตรกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
คือ ส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์พระรำชำไปใช้ใน กำรด ำเนินชีวิต และ
กำรสร้ำงทัศนคติ ควำมรู้และปลูกฝังเยำวชนในสถำนศึกษำทุกระดับ ให้รังเกียจกำรทุจริตและตระหนักถึง
โทษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
  ส ำหรับกำรปฏิรูปประเทศอีก ๒ ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมและด้ำนพลังงำน 
ไม่มีประเด็นจำก แผนกำรปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ชัดเจน 
  

    5. สำระส ำคัญของนโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 - 2564 
  กรอบควำมคิดหลักในกำรก ำหนดนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้ค ำนึงถึงค่ำนิยมหลัก
ของชำติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชำติ จะต้องยึดถือและพึงรักษำไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชำติ ซึ่งเป็นควำม
มุ่งประสงค์ของชำติที่จะท ำให้ ค่ำนิยมหลักของชำติด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคง ต่อเนื่อง  
    ค่ำนิยมหลักของชำติ ได้แก่  
   ๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์   
   ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม   
   ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์   
   ๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม   
   ๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม   
   ๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน   
   ๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข              
ที่ถูกต้อง  
   ๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่   
   ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ  รู้ ป ฏิ บั ติ ต ำมพ ระรำชด ำรัส ของพ ระบำทสม เด็ จ                  
พระเจ้ำอยู่หัว  
   ๑๐. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัส            
ของพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย
จ ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
   ๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำหรือกิเลส        
มีควำมละอำย เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ  



 
 

   ๑๒. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของ
ตนเองผลประโยชน์แห่งชำติ ได้แก่  
    ๑) กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอ ำนำจรัฐ  
    ๒) กำรด ำรงอยู่อย่ำงม่ันคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ  
    ๓) กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำม              
ทุกรูปแบบ  
    ๔) กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทำงสังคม 
ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์  
    ๕) ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็นธรรม และควำมอยู่ดีมีสุข              
ของประชำชน  
    ๖) ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่ งแวดล้อม ควำมมั่นคง    
ทำงพลังงำน อำหำร 
    ๗ ) ค วำมสำมำรถ ใน กำรรั กษ ำผลป ระโยชน์ ข องช ำติ ภ ำย ใต้                      
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อม ระหว่ำงประเทศ  
    ๘) กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคง                
ในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
      วิสัยทัศน์   
  “ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต ประเทศมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มีบทบำทเชิงรุกในประชำคม
อำเซียน และด ำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ” 
      นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
  ส ำหรับนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ไม่ได้มีกำรกล่ำวถึงเรื่องกำรศึกษำไว้เป็นกำรเฉพำะ 
แตน่โยบำยบำงประกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบกำรศึกษำของประเทศ เพื่ออำศัยระบบกำรศึกษำเป็นกลไก
อย่ำงหนึ่งให้นโยบำยบรรลุตำมเป้ำประสงค์ ซึ่งในที่นี้ขอน ำเสนอแต่เพียงนโยบำยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                    
กับกำรศึกษำ ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  นโยบำยเสริมสร้ำงควำมม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชำติ 
   นโยบำยที่  1  เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1) เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ 
    2) เผยแพร่และน้อมน ำแนวพระรำชด ำริไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดย
ให้ภำครัฐเป็นต้นแบบในกำรยึดถือและปฏิบัติตำมแนวพระรำชด ำริอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติและด ำเนินกำรให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม   
    3) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มุ่งเน้นกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล    
ให้มีควำมเข้มแข็ง สนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจให้กับท้องถิ่นและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประชำชน 
และชุมชนท้องถิ่น ให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยโดยเฉพำะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ             
วิถีชีวิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภำครัฐยึดมั่นแนวทำงสันติวิธีเป็นบรรทัดฐำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 



 
 

   นโยบำยที่  2  สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์              
ในชำติ 
    1) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศทุกระดับปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ 
สังคม และกำรเมืองอย่ำงเหมำะสม มุ่งสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ กระจำยอ ำนำจและ
ทรัพยำกรและ เปิดโอกำสให้ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียม ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติ อำทิ ดิน น้ ำ ป่ำ       
แร่ธำตุ โดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมและเป็นไปโดยสอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรในระดับชำติ รวมทั้ง 
กำรได้รับสวัสดิกำรทำงสังคมโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขจำกภำครัฐอย่ำงเป็น
ธรรมและทั่วถึง  
     2) ส่งเสริมให้ประชำชนเกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชำติ อยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติสุข มีควำมรักควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมี
แนวทำง หรือกำรด ำเนินกำรที่ส่งเสริมค่ำนิยมที่ดีของสังคมไทยกำรเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภำพ และควำมเสมอภำคที่เท่ำเทียมกัน และกำรยอมรับควำมคิด ควำมเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภำษำ
และวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่ำงกัน 
 

 6. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579)  
   ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
ขึ้น เพ่ือวำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้มีสมรรถนะในกำรทำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำร
พัฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ
ประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียม     
และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักกำรมีส่ วนร่วมของสั งคม (All For Education) อีกทั้ งยึดตำมเป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goal : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ 
คุณภำพของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำย
รำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำแผน   
กำรศึกษำแห่งชำติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต
อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
    2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
    3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สำมัคคี และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
    4. เพื่อน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 
 



 
 

   ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ประกอบ 6 ยุทธศำสตร์ โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิง
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ 
ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
    เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่
สูงพ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
     4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมใน
รูปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
     เป้ำหมำย 
      1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถำบนักำรศึกษำและหนว่ยงำนที่จัดกำรศึกษำผลติบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
เป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
      3. กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ   
 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะ
ด้ำน 
      3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิต
และมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 



 
 

    ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     เป้ำหมำย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
      3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำม 
หลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
      5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
      6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
      7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มี
คุณภำพมำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
     3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
     5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
     6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
     เป้ำหมำย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
      2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุก
ช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสน เทศทำงกำรศึกษำที ่ครอบคลุม 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
      2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
     
 
 



 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำหมำย 
   1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
   2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่ งเสริมคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
   3. กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
   2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต  ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 เป้ำหมำย 
   1. โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจนและ
สำมำรถตรวจสอบได้ 
   2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
   3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพ้ืนที่ 
   4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่
แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
   5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม 
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
   3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
   4. ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
   5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

   



 
 

 7. เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable  Development  Goals:SDGs)  
   เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) มีสำระส ำคัญ 
ดังนี้  
       เป้ำประสงค์ที่ 4.1 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กหญิงและเด็กชำยทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่
มีประสิทธิผลภำยในปี 2573 
   ใช้ตัวชี้วัดทดแทน จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด 
       เป้ำประสงค์ที่ 4.2 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กหญิงและเด็กชำยทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ 
กำรดูแล และกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ ภำยในปี 2573 
เพ่ือให้เด็กเหล่ำนั้นมีควำมพร้อมส ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 
       เป้ำประส งค์ที ่  4.3 ให้หญิงและชำยทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ 
อุดมศึกษำ รวมถึงมหำวิทยำลัย ที่มีรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้และมีคุณภำพ ภำยในปี 2573  
       เป้ำประสงค์ที่  4.4 เพิ่มจ ำนวนเยำวชนและผู้ ใหญ่ที่มีทักษะที่จ ำเป็น รวมถึง
ทักษะทำงเทคนิคและอำชีพส ำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่ดแีละกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยในปี 2573 
       เป้ำประส งค์ที ่  4.5 ขจัดควำมเหลื ่อมล้ ำทำงเพศในกำรศึกษำ และสร้ำง
หลักประกันว่ำกลุ่มที่เปรำะบำง ซึ่งรวมถึงผู้พิกำร ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึก
อำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม ภำยในปี 2573 
       เป้ำ ป ร ะส งค์ที ่  4.6 ส ร้ำ งหลักป ระกัน ว่ำ เย ำวชนทุกคน และผู ้ ใหญ่ใน
สัดส่วนที่สูง ทั้งหญิงและชำย สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ และค ำนวณได้ ภำยในปี 2573  
       เป้ำประสงค์ที ่  4.7 สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่
จ ำเป็นส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และกำรมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืนฯ ภำยในปี 2573  
       เป ้ำ ป ร ะส งค์ที ่  4.Aสร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำที่
อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิกำร และเพศภำวะ และให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปรำศจำกควำม
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส ำหรับทุกคน 
       เป้ำประสงค์ที่  4.Bขยำยจ ำนวนทุนกำรศึกษำในทั่วโลกที่ให้ส ำหรับประเทศก ำลัง
พัฒนำ โดยเฉพำประเทศท่ีพัฒนำน้อยที่สุด ฯ  
       เป้ำป ระส งค์ที ่  4.C เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนทำง
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำฯ 
 

  8. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
   นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสำระส ำคัญ 
ดังนี้  
    1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำนของพระองค์ท่ำน 
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบำย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนในสังกัด 
 
 



 
 

    2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
     กระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำร
พัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็น
จุดเน้นด้ำนกำรศึกษำท่ีจะด ำเนินกำร 6 ด้ำน คือ  
      1) ควำมมั่นคง  
      2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
      3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
      4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
      5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

    3. จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรด ำเนินงำนและโครงกำรส ำคัญของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
     นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบ
จุดเน้นเชิงนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน และโครงกำรส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำรโดยยึดกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำนเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
     1. ด้ำนควำมม่ันคง 
      แนวทำงหลัก  
       1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
        1.1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก น้อมน ำพระรำชปณิธำน
และพระรำชกระแสด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนวิชำที่มีเนื้อหำเกี่ยวประวัติศำสตร์และ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
        1.1.2 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
       1.2 กำรบริหำรจัดกำร 
        1.2.1 กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่ชำยขอบ/ชำยแดน 
        1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
     2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
      แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำร
พัฒนำประเทศ 
       2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ 
   2.1.1 ยกระดับวิชำภำษำอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดย
จัดท ำ Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียนอำชีวศึกษำ และ
กำรอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ 
หลักสูตรภำษำอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่ำงๆ ที่หลำกหลำย  



 
 

   2.1.2 พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยปี 2560 จะ
ด ำเนินกำรเป็นกลุ่มเล็กโดยกำรสนับสนุนของสถำนทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
   2.1.3 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหำขำด
แคลนบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ 
   2.1.4 พัฒนำโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำร
แข่งขัน 
 2.2 ผลิตก ำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำและจัดกำรศึกษำทวิ
ภำคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน เป็นโรงเรียน” 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มี
สมรรถนะที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  
 2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรมใหม่ 

3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 แนวทำงหลัก 
 3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
  3.1.1 กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
    1) กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบำล 1        ถึงระดับชั้นอนุบำล 3 
(เด็กอำยุ 3 - 5 ปี) และจัดท ำมำตรฐำนผู้เรียน ครู สถำนศึกษำและผู้บริหำรเพ่ือประกันคุณภำพให้แก่เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด 
    2) หน่วยงำนอ่ืน อำทิ กระทรวงมหำดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
  3.1.2 กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
    1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยำวชน 
และต่อยอดกำรสร้ำงควำมดี ซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำงทั้งกระบวนกำรลูกเสือ-เนตรนำรี รวมทั้ง
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงกำรยุวทูตควำมดี 
    2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์” 
  3.1.3 กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน  
    1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชำ ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชำภูมิศำสตร์ ICT 
และ Design and Technology โดยวิชำ ICT และ Design and Technology เป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือ
จำกประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ 
    3) แก้ไขปัญหำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนโดยเฉพำะกำรอ่ำนให้เด็ก
อนุบำลฟังและกำรปรับปรุงห้องสมุด 
    4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรคิดวิเครำะห์ตำมรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีกำรย่อย รวมทั้งกำร
รองรับผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education 
  3.1.4 กำรวัดและประเมินผล  
    1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 



 
 

    2) กำรประเมินผล O – Net ในวิชำสังคมศึกษำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน เป็นผู้ประเมิน ส ำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบันส่งเสริม กำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
    3) กำรออกข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรในรูปคณะทำงำน
ออกข้อสอบ 
 3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3.2.1 กำรสรรหำครู  
    1) โครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น มอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นหน่วยงำนหลักด ำเนินกำรสรรหำครู (กำรผลิต 
รูปแบบกำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรติดตำมพร้อมกำรพัฒนำ) 
    2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู 
  3.2.2 ปรับเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ครู
อยู่ในห้องเรียน 
  3.2.3 กำรพัฒนำครู กำรอบรมครู 
    1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับวิทยฐำนะและกำรได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งกำรพัฒนำครูด้วย
ระบบ TEPE Online 
    2) หน่วยด ำเนินกำร ให้หน่วยงำนกลำงในกำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และกำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ที่
ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน ( ICU) รวมทั้งกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง No 
Child Left Behind คือ จัดท ำข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน กำรป้องกัน กำรติดตำมเด็กออกกลำงคันโดยชุมชน 
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรเป็นพิเศษ  
  4.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ด้ำนสื่อและองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำง
สร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  
  4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมใน
กำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House 

5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
  1. โครงกำรธนำคำรขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะน ำกลับมำใช้ประโยชน์ 
  2. กำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น โรงเรียนตำมพระรำชด ำริ : ต้นแบบกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อม 
  3. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยำยผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 



 
 

6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 
 แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
 6.1 เรื่องกฎหมำย 
  เตรียมควำมพร้อมเก่ียวกับกฎหมำยกำรศึกษำ เพ่ือรองรับร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ ำนวน 
12 ฉบับ ดังนี้ 
   6.1.1 กฎหมำยหลัก 
    1) พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... 
    2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
    3) พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ 
     : จัดตั้งคณะกรรมกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 
   6.1.2 กฎหมำยรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ 
    1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    2) พ.ร.บ. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3) พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐำนะและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู 
    5) พ.ร.บ. กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... 
    6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    7) พ.ร.บ. กำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
    8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. .... 
    9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนำครู พ.ศ. ....  
 6.2 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 6.3 กำรจัดตั งกระทรวงอุดมศึกษำ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
 6.4 กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื นที่ 
    ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นฐำนในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 6.5 บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก 
 

 9. ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  
    ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร มีสำระส ำคัญ ดังนี้    
    วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม 
    พันธกิจ 
     1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล 
     2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
     3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
    ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิง
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 5 ยุทธศำสตร์ 
ดังนี้ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 



 
 

      1.1 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนำผู้เรียนในรูปแบบที่หลำกหลำย สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      1.2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/
ประเภทกำรศึกษำให้ทันสมัย สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
      1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 
เพ่ือกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน ต ำรำเรียนที่มีคุณภำพ รวมทั้งต ำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
      1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
      1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำ   
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 
    ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
      2.1 วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ  
      2.2 ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ 
      2.3 เร่งรัดพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจำกำรที่สอนไม่ตรงวุฒิ    
ครูที่สอนคละชั้นและครูในสำขำวิชำที่ขำดแคลน   
      2.4 สร้ำงขวัญก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      2.5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
      4.1 ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ    
      4.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ และกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับควำมสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
      4.3 เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง   
      4.4 จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 
      4.5 เร่งพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมี
คุณภำพมีควำมหลำกหลำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง   
    ยุทธศำสตร์ที่  5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ  ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
      5.1 พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำร
ที่ทันสมัยและไม่ซ้ ำซ้อน ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 



 
 

      5.2 พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ 
ระบบ กำรรำยงำนผล ของฐำนข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ให้เป็น
อกภำพ เป็นปัจจุบัน และมีมำตรฐำนเดียวกัน  
      5.3 ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ น ำมำใช้เพ่ิมคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
      5.4 จัดหำอุปกรณ์ /ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียน
อย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
    ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
      6.1 ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
โดยเน้นด้ำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลำง และในพ้ืนที่ระดับภำค/จังหวัด 
      6.2 พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ/กำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 
      6.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตอบสนองกำรสร้ำงอำชีพและเพ่ิมคุณภำพชีวิต 
ลดวำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
      6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  
      6.5 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย/
ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
      6.6 ส่งเสริมและขยำยผลให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมพร้อม 
พัฒนำเป็นสถำนศึกษำนิติบุคคลในก ำกับ  
 

  10. นโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2562    

1. ยึดกรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยน้อมน ำพระรำชกระแสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ 10   ด้ำนกำรศึกษำ ที่จะต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้เด็ก เยำวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องใน
เรื่องสถำบันหลักของชำติ สร้ำงพ้ืนฐำนชีวิต(อุปนิสัย)ที่เข้มแข็ง สร้ำงควำมรู้ ทักษะเพ่ือให้มีอำชีพ มีงำนท ำ
และได้น ำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ที่ก ำหนดหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กเล็ก(ปฐมวัย) ที่
ส ำคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ภำยใต้แผนปฎิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำในประเด็น
ส ำคัญ คือ         1) ยกระดับคุณภำพ  2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  3) มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และ 4) ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

2. จัดท ำนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ  
2562  โดยยึดกรอบฯ ตำมข้อ 1 ที่มีองค์ประกอบคือ 1) หลักกำร  2) จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำในระดับ
ก่อนอนุบำล ระดับอนุบำล ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ซึ่งมี
รำยละเอียด ได้แก่ 



 
 

2.1   หลักกำร 
 2.1.1  ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับกำรศึกษำในระบบต่ำงๆ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.1.2  เด็ก เยำวชน ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง มีพ้ืนฐำนชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภำพและอุปนิสัย) 
 2.1.3  จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
2.2  ระดับก่อนอนุบำล โดยเน้นประสำนหน่วยงำนอ่ืน ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนด้ำนสุขภำพและ
โภชนำกำร 
2.3  ระดับอนุบำล เน้นควำมร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำระดับ
อนุบำล โดยมีจุดเน้น 
 2.3.1  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อม ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์และสังคม 
 2.3.2  จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ เน้นกำรเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขและสร้ำงกิจกรรมเสริม 
2.4  ระดับประถมศึกษำ/ระดับมัธยมศึกษำ  ครูและผู้เรียนสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันและจัดกำร
เรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ โดยมีจุดเน้น 
 2.4.1  เรียนภำษำไทย เน้นเพ่ือกำรสื่อสำร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชำอ่ืน 
 ๒.๔.๒  เรียนภำษำอังกฤษ เน้นเพื่อกำรสื่อสำร 
    ๒.๔.๓  เรียนรู้ด้วยวิธีกำร  Active Learning  เน้นพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดกำรเรียนรู้จำก
สถำนกำรณ์จริง สถำนกำรณ์จ ำลอง กิจกรรมกำรเรียนรู้จำกปัญหำและกำรลงมือปฏิบัติสำมำรถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลำ  
 ๒.๔.๔  เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
 ๒.๔.๕  ส่งเสริมกำรเรียนวิทยำศำสตร์เพื่อสร้ำงนวัตกรรม 
 ๒.๔.๖  จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ 
 ๒.๔.๗  พัฒนำครูตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ (คูปองครู) 
 ๒.๔.๘  จัดให้มีโครงกำร ๑ ต ำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ 
๒.๕   ระดับอำชีวศึกษำ จัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
รัฐบำลและควำมต้องกำรของสังคม ทั้งภำคอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม บริกำร และเป็นผู้ประกอบกำรเอง
โดยมีจุดเน้น 
 ๒.๕.๑  จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญในอำชีพเฉพำะด้ำน 
เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงและสถำนกำรณ์จ ำลอง และเรียนรู้จำกกิจกรรม 
 ๒.๕.๒  เรียนรู้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร และใช้เพ่ือกำรประกอบอำชีพ 
 ๒.๕.๓  เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
 ๒.๕.๔  จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค 
2.6   ระดับอุดมศึกษำ เน้นกำรวิจัยและค้นหำแนวทำงพัฒนำ กำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ควำมรู้
ใหม่ และมีกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น  
 2.6.1  เรียนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร และมีทักษะภำษำในระดับสูง 
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และเป็นเครื่องมือในกำรเชื่อมโยงควำมรู้ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
 2.6.2  เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 



 
 

 2.6.3  ผู้ เรียนมีศักยภำพและองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยทั้งในและต่ำงประเทศสำมำรถสร้ำง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นฯ ตำมข้อ 2   ไปสู่กำรปฏิบัติ  เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ในภำพรวมของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สำมำรถตอบสนองเป้ำหมำย เจตนำรมณ์  และวัตถุประสงค์ตำมข้อ 1 ซึ่งมี
รำยละเอียดได้แก ่
 3.1  ใช้กระบวนกำรพัฒนำคุณธรรม บูรณำกำรในทุกกระบวนกำรเรียนรู้ 
 3.2  สอดแทรกเรื่องควำมโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันกำรทุจริต ให้มีในทุกมิติทั้งกำรเรียนกำร
สอน กำรนิเทศ และกำรบริหำร 
 3.3  ให้องค์กรหลักน ำไปก ำหนดนโยบำยขององค์กรสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและ ขับเคลื่อนสู่กำร
ปฏิบัติขององค์กร 
 3.4  เน้นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับทุกกลุ่มบุคคล  ทุกระดับ  ทุกประเภทสู่กำรลดควำม
เหลื่อมล้ ำในกำรรับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพในทุกหน่วยงำน 
 3.5   ให้ศึกษำธิกำรจังหวัด น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผน และขับเคลื่อนสู่
กำรปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
 3.6  ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data)  ส ำหรับเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และเครื่องมือใน
กำรบริหำร 
 3.7  ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำจัดให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเชื่อมโยงทั้งระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ 
 3.8  ให้ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เป็นหน่วยประสำนงำน ดูและเด็กที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษในทุกระดับ เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับกำรพัฒนำ สำมำรถเรียนรู้ และพ่ึงพำตนเองได ้
 3.9  ให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเป็นหน่วยงำนหลัก และ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำและกำรศึกษำของผู้สูงอำยุ 
  3.10  ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค  มีบทบำทและหน้ำที่ตรวจ
รำชกำร ติดตำม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ 

 

  11. โครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
    อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีดังนี้  
    1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 
2548 (รำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้ำ 9 วันที่ 28 ตุลำคม 2548) ไว้ดังนี้ 
     “ข้อ 2 ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิ กำร มีภำรกิจเกี่ยวกับ        
กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ กำรแปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วย
กำรศึกษำแห่งชำติ จัดทำงบประมำณและบริหำรรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวง เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกระทรวง โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
       1) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง 
       2) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง 
       3) แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำร 
       4) จัดทำงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง 
       5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรและกำรตรวจสอบภำยในรำชกำรทั่วไปของกระทรวง 



 
 

       6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกบังำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
       7) ส่งเสริมสนับสนุนงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำบันพัฒนำ
ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       8) ส่งเสริม ประสำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำ เพ่ือกำรศึกษำ 
ตลอดจนงำนอื่น ๆ ที่มิได้ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัดกระทรวง 
       9) ประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวง รวมทั้งด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใด
ในสังกัดกระทรวง 
       10) พัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนของกระทรวง 
       11) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำและกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มิได้อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัดกระทรวง 
       12) ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย”  
    2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้ำ 17 วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้ 
     “ข้อ 3/1 ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน เพ่ือท ำหน้ำที่หลักในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวง โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย” 
     “ข้อ 3/2 ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำรเพ่ือท ำหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำกำรบริหำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภำพ และคุ้มค่ำ รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมี อ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับยุทศำสตร์กำรพัฒนำระบบ
รำชกำรภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     2) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     3) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำง
ต่ำง ๆ และหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
     4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย”  



 
 

    3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มำ : รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้ำ 16 วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 
2556)  
     “ข้อ 3/3 ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือท ำหน้ำที่หลักในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรในสังกัด รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐและนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
     2) ประสำนงำน เร่งรัด และก ำกับให้ส่วนรำชกำรในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร 
     3) รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร และส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
     5) ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม (3) และ (4) และ
ร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     6) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรในสังกัด และกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
     7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย  
    4. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2560 เรื่อง กำรจัดตั้งส ำนักบูรณำกำร
กำรศึกษำ  ดังนี้ 
     กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศจัดตั้ง “ส ำนักบูรณำกำรกำรศึกษำ” เรียกโดยย่อว่ำ 
“สบก.” มีฐำนะเป็นหน่วยงำนภำยในเทียบเท่ำส ำนัก สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร 
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำคหรือจังหวัด รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) จัดท ำข้อเสนอนโยบำย แนวทำง และมำตรกำรกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร   
ในภูมิภำคหรือจังหวัด 
     2) เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร    
ในภูมิภำคด ำเนินงำนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุ กำรของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ            
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 
     3) ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรด ำเนินงำนกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน   
ในส่วนกลำงและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 



 
 

     4) เร่งรัด ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย แนวทำง 
ข้อสั่งกำร และมิติของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 
     5) ประชำสัมพันธ์ ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจและให้ข้อมูลหน่วยงำน สื่อมวลชน และภำคส่วน
ต่ำง ๆ ให้รับรู้อย่ำงรวดเร็ว และถูกต้อง 
     6) ปฏิบั ติ งำนตำมที่ คณ ะกรรมกำรขับ เคลื่ อนกำรปฏิ รูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคมอบหมำย 
    5. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร (รำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้ำ 16 และหน้ำ 134 วันที่        
3 เมษำยน 2560)  
     “ข้อ 5 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวนสิบแปดภำค สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมบัญชีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด     
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและ
จังหวัดโดยกำรอ ำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำน       
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
     1) ก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้ เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 3 (1) 
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำ
ด้ำนอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
     2) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพ้ืนที่รับผดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย
และพัฒนำ 
     3) ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงบูรณำกำรในระดับพื้นที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์และประโยชน์สุข
ของประชำชนเป็นหลัก 
     6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย” 
    “ข้ อ 11 ให้ มี ส ำนั กงำนศึ กษำธิ กำรจั งหวั ดสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง 
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง 
ๆ ที่มอบหมำยและให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
     1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำร      
เชิงยุทธศำสตร์ คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำน รวมทั้ง
ปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมท่ี กศจ. มอบหมำย 
     2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 



 
 

     3) สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร     
หรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
     4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
     5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ 
     6) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     7) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะ
แนวกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
     8) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชี       
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
     9) ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
     10) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
     11) ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
รวมทั้งปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ใน
จังหวัด 
  12. โครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
    อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีดังนี ้ 
     ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ลงวันที่ 11 เมษำยน 2560 ได้
แบ่งหน่วยรำชกำรภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร นั้น 
     อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ข้อ 5 และข้อ 11 ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 
19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน  พุทธศักรำช 
2560 ประกอบกับมติคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 และมติ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษำธิกำร ในครำวประชุม ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560  จึงให้ยกเลิกประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิ กำร เรื่อง
กำรแบ่งหน่วยรำชกำรภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 11 เมษำยน 2560 และประกำศกำรแบ่งหน่วยรำชกำรภำยในและ
ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  แบ่งกลุ่มงำนออกเป็น 8 กลุ่มดังนี ้
      1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
      2) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      3) กลุ่มนโยบำยและแผน 
      4) กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
      5) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
      6) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
      7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 



 
 

      8) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
     ให้แต่ละกลุ่มมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
      1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
       (1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ. คณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำน 
รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.และตำมที่ กศจ.มอบหมำย 
       (2) ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และประสำนงำนต่ำงๆในระดับจังหวัด 
       (3) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไป 
       (4) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
       (5) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบบริหำรงำนและกำรควบคุมภำยใน 
       (6) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนประชำสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงำน
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
       (7) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
       (8) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด 
       (9) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำองค์กร 
       (10) ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปขกระทรวงศึกษำธิกำร
และประสำนงำนต่ำงๆในระดับจังหวัด 
       (11) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
      2) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
       (1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ อกศจ. และคณะทำงำนที่ เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อกศจ.และตำมที่ อกศจ.มอบหมำย 
       (2) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่ง  กำรเกลี่ย
อัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
       (3) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรพิจำรณำวิทยฐำนะ ควำมดีควำมชอบ กำร
เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
       (4) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรเสริมสร้ำง
และกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       (5) เสนอแนะเกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เช่น กำรบรรจุและกำรแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก กำรย้ำย กำรโอน กำร
เปลี่ยนต ำแหน่งและกำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร เป็นต้น 
       (6) น ำเสนอคณะกรรมกำรกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัด 



 
 

       (7) เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์
อ่ืนของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       (8) ด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้อง
ทุกข์ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       (9) จัดท ำแผนและส่งเสริมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 
       (10) จัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
       (11) จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำ และเกณฑ์
กำรประเมินผลงำนส ำหรับข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
       (12) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำรำยงำนกำร
บริหำรงำนบุคคลเสนอ อกศจ.เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ 
       (13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
       (14) ด ำเนินกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียน ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และประชำชนผ่ำนระบบศูนย์บริกำรแบ
เบ็ดเสร็จ 
       (15) ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพที่คุรุสภำก ำหนด รวมทั้งให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและ
พัฒนำวิชำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
       (16) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
      3) กลุ่มนโยบำยและแผน 
       (1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.และ
ตำมท่ี กศจ.มอบหมำยร่วมกับกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
       (2) จัดท ำข้อเสนอยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
       (3) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดและแผนปฏิบัติกำรของ
จังหวัด 
       (4) จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้ง
กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
       (5) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 
       (6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสำนงำนระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม 
ประเมินและรำยงำนผล 
       (7) ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 



 
 

       (8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
      4) กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
       (1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.และ
ตำมท่ี กศจ.มอบหมำยร่วมกับกลุ่มนโยบำยและแผน 
       (2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
       (3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภำพและสำมำรถให้บริกำรได้โดยสะดวก  รวมถีงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำง
สร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  
       (4) ส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ 
       (5) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำ 
       (6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
       (7) จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือและกำรรำยงำนเหตุภัย
พิบัติและภำวะวิกฤตทำงกำรศึกษำในจังหวัด 
       (8) ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
       (9) ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ
เพ่ือกำรศึกษำ 
       (10) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท 
ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันกำรศึกษำสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค
และควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
       (11) ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะกิจ เฉพำะกลุ่ม และ
เฉพำะพ้ืนที ่
       (12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
      5) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
       (1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์และคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.และ
ตำมท่ี กศจ.มอบหมำย 



 
 

       (2) ขับเคลื่อน ประสำนงำน เร่งรัด ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
       (3) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำร
นิเทศและแนะแนว กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ  
       (4) ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
       (5) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร จัดท ำแผนกำรรองรับกำรตรวจรำชกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรกำรกระทรวงใน
กำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวง 
       (6) ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำร
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
       (7) สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ให้เป็นไปตำม
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์ชำติ 
       (8) จัดท ำกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดตัวชี้วัดกำร
ด ำเนิน งำนในลักษณ ะตั วชี้ วัดร่ว มของส่ วนรำชกำรหรือหน่ วยงำน  และสถำนศึกษำในสั งกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 
       (9) ขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
       (10) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับหรือที่ได้รับมอบหมำย 
      6) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
       (1) ก ำกับ ดูแล ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน 
       (2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียน และกำร
เปลี่ยนแปลงกิจกำรโรงเรียนเอกชน 
       (3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสงเครำะห์และเงินทดแทนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมำยอื่นก ำหนด 
       (4) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับงำนกำรศึกษำเอกชนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
       (5) ปฎิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
      7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
       (1) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรและประสำนเกี่ยวกับกิจกำร
ลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
       (2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือกำรพัฒนำนักเรียน 
นักศึกษำ โดยผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด 



 
 

       (3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำพระ
รำชปณิธำน พระรำชกระแสด้ำนกำรศึกษำ และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่เก่ียวกับกำรศึกษำ  
       (4) ส่งเสริม สนับสนุน กำรัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ
สถำบันหลักของชำติ และควำมปรองดอง สมำนฉันท์ 
       (5) สร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน ำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
       (6) ส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียน 
นักศึกษำ 
       (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
      8) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
       (1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำร
บัญชีของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
       (2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
        
 
 
 
 

โครงสร้ำงส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       
  



 
 

 13. กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำม  
   หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำม ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม ระยะ 5  ปี พ.ศ.2560-2564 โดยให้ควำมส ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรจัดกำรศึกษำ  เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์ สังเครำะห์สภำพที่เป็นโอกำส และอุปสรรค ต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
และค้นหำสิ่งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือหำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในอนำคตต่อไป 
ในกำรวิเครำะห์สถำนภำพของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  ได้ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis  ซึ่งผล
จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยใน ปรำกฏดังนี้ 
 

 สภำพแวดล้อมภำยนอก 
ด้ำนโอกำส (+) ด้ำนอุปสรรค (-) 

1.ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (P) 
  1) รัฐบำลมีนโยบำยและกำรจัดท ำกฎหมำยที่
เอ้ือและส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำที่ชัดเจน 
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำอย่ำงชัดเจน 
 

1.ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (P) 
  1) กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมีผลต่อนโยบำย
กำรจัดกำรศึกษำ 
 

2.ด้ำนเศรษฐกิจ (E) 
  1)  มีสถำนประกอบกำรเพ่ิมข้ึนส่งผลให้
นักเรียน นักศึกษำและบัณฑิตมีแหล่งงำนในกำร
ทำงำนเพิ่มมำกข้ึน 
  2)  ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สำมำรถสร้ำง
รำยได้แก่ประชำชนในจังหวัด 
  3)  รัฐบำลมีนโยบำยสนับสนุนโครงกำรกู้ยืม
เงินเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ให้กับนักเรียน 
และนักศึกษำ 
  4)  หน่วยงำนมีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงรัฐและเอกชน ในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับ 
นักเรียน นักศึกษำและสถำนศึกษำ 

2.ด้ำนเศรษฐกิจ (E) 
  1) ผู้เรียนย้ำยติดตำมผู้ปกครองไปประกอบอำชีพ
ต่ำงจังหวัด 
  2) ประชำชนมีค่ำนิยมในกำรบริโภควัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมฟุ่มเฟือยมำกขึ้น 
  3) มีควำมผันแปรของรำคำสินค้ำทำงกำรเกษตร 
  4) ครู  คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บำงส่วนมีปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
  5) ต ำแหน่งงำนว่ำงไม่สอดคล้องกับกำรบรรจุเข้ำทำ
งำน 
  6) ครอบครัวส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจนส่งผลต่อควำม
พร้อมของผู้เรียน 
  7) ขำดกำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำง
วัฒนธรรม 
 

3.ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (S) 
  1)  ผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ
และส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนเพ่ิมข้ึน 
  2)  มีสถำบันทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุมทุก
ระดับในพ้ืนที่จังหวัด 
 
  3)  มีวัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งเรียนรู้ที่

3.ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (S) 
  1)  สถำบันครอบครัวขำดควำมเข้มแข็ง เนื่องจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  2)  ผู้ปกครองมีค่ำนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน
สถำบันกำรศึกษำที่มีชื่อเสียง 
 
  3)  ผู้เรียนบำงส่วนออกกลำงคัน เนื่องจำกปัญหำ



 
 

ด้ำนโอกำส (+) ด้ำนอุปสรรค (-) 
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  4)  กำรติดต่อสื่อสำรและกำรคมนำคมสะดวก 
  5)  สถำนศึกษำมีภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 
 

ภำยในครอบครัว 
  4) ผู้เรียนบำงส่วนขำดคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.ด้ำนเทคโนโลยี (T) 
  1) มีนวัตกรรม เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร  
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
  2)  ภำครัฐและภำคเอกชนให้กำรส่งเสริม 
สนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
  3) มีแหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัย ในกำรสืบค้น
ข้อมูลทำงเทคโนโลยีมำกขึ้น 
 

4.ด้ำนเทคโนโลยี (T) 
  1)  สื่อ เทคโนโลยีมีแนวโนม้กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของผู้เรียน 
  2)  เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วท ำให้
สถำนศึกษำปรับเปลี่ยนไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ 
  3)  ขำดผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี 
  4)  ขำดระบบกำรจัดกำรและควบคุมกำรใช้สื่อและ
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
  5)  รูปแบบกำรใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนและ
ผู้ปกครองบำงส่วนเป็นไปตำมกระแสกำรใช้
เทคโนโลยีของสังคม ไม่ได้เป็นไปเพ่ือกำรพัฒนำ
ตนเองแต่เป็นไปเพ่ือกำรรับรู้ข้อมูลของบุคคลอ่ืน 
ส่งผลให้กำรใช้เทคโนโลยีเป็นไปอย่ำงไม่มี
ประสิทธิภำพ 
  6)  สภำวะทำงเศรษฐกิจที่ไม่เท่ำเทียม ท ำให้เกิด
ช่องว่ำงในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 
 
 



 
 

 
สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 
1.ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำหรือคุณภำพผู้เรียน(S1) 
  1)  อัตรำเข้ำเรียนต่อในระดับสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
  2)  ผู้เรียนสำยวิชำชีพสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอำชีพได้ 
  3)  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภำพอนำมัยในระดับดี 
  4)  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  5)  คุณภำพชีวิตของผู้เรียนดีขึ้น  
  6)  ผู้เรียนทุกระดับมีควำมพร้อมในกำรเป็นส่วน
หนึ่งของ AEC     
  7)  ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับ
บริกำรอย่ำงทั่วถึง 
  8)  ผู้เรียนในทุกระดับได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำม
ใฝ่รู้และควำมรอบรู้สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับรำงวัลในระดับชำติอย่ำงต่อเนื่อง         

1.ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำหรือคุณภำพผู้เรียน (S1) 
  1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับพ้ืนฐำนต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนในระดับประเทศ โดยเฉพำะรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำในทุก
ระดับ 
  2) ผู้เรียนบำงส่วนขำดทักษะพ้ืนฐำนด้ำนกำรอ่ำน 
กำรเขียนและคิดค ำนวณ 
  3)  ผู้เรียนบำงส่วนไม่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
หรือตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
  4)  ผู้เรียนบำงส่วนมีระดับควำมรู้ไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำระดับชำติ 
  5)  ผู้เรียนบำงส่วนขำดนิสัยใฝ่เรียนรู้ขำดทักษะ
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองและขำดควำมคิดเชิง
ระบบ 
  6)  ผู้เรียนบำงส่วนไม่ประพฤติตำมกฎเกณฑ์ของ
โรงเรียนและสังคม ขำดควำมรับผิดชอบและยังขำด
ควำมตระหนักในหน้ำที่ที่จะพัฒนำตนเองเป็น
พลเมืองที่มีคุณภำพในอนำคต 
 

2.ด้ำนผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(S2) 
  1) ผู้บริหำร ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมรอบรู้ คุณธรรมและจริยธรรมตำม
เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ผู้เรียน
ชุมชนและสังคม 
  2) ผู้บริหำร ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีวุฒิทำงกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนทำงวิชำชีพและมี
แนวโน้มจะมีวุฒิทำงกำรศึกษำเพ่ิมสูงขึ้น   
  3) ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
สมรรถนะ มีวิทยฐำนะและต ำแหน่งทำงวิชำกำร
สูงขึ้น 
  4) ครูผู้สอนในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและสำขำวิชำ 

2.ด้ำนผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(S2) 
  1) หน่วยงำนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขำด
แคลนครูที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในกลุ่มสำระ 
ที่โรงเรียนต้องกำร 
  2) ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บำงส่วนขำดเทคนิคกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  3)  ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
บำงส่วนสอนไม่ตรงตำมวิชำเอก หรือควำมถนัด   
  4)  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีภำระงำน
มำก ท ำให้ขำดควำมช ำนำญงำนและควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน 
  5)  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำขำดทักษะกำร
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
 



 
 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 
  6)  ผู้บริหำรบำงส่วนขำดทักษะในกำรจูงใจให้ครู
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (S3) 
  1)  มีสถำนศึกษำครอบคลุมพ้ืนที่สำมำรถ
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง 
  2)  สถำนศึกษำอำชีวศึกษำมีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย 
  3)  สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ มีกำรประสำนควำม
ร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำกับสถำนศึกษำอ่ืน และ
สถำนประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
  4)  สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีกำรวิจัยและ
พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชนอย่ำงหลำกหลำย 
  5)  มกีำรใช้เทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศที่
ทันสมัยมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  6)  มีกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  
โดยกำรมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
 

3.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (S3) 
  1)  กำรประสำนเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำบำงระดับ ไม่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
  2)  ระบบกำรนิเทศ  ติดตำมประเมินผลขำดควำม
ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึง 
  3)  สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรภำยใต้ระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในที่ไม่เข้มแข็งจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
  4)  สถำนศึกษำส่วนใหญ่ขำดควำมพร้อมในกำร
จัดท ำหลักสูตรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน
อย่ำงหลำกหลำย 
  5)  กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุก
ระดับยงัไม่เข้มแข็ง, 
  6)  ขำดควำมต่อเนื่องของนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีจะส่งเสริม
ศักยภำพของผู้เรียนให้ก้ำวไปสู่กำรเลือกประกอบ
อำชีพในอนำคตอย่ำงเหมำะสม 
 

4.ด้ำนงบประมำณทำงกำรศึกษำ (S7) 
  1)  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสำมำรถบริหำร
งบประมำณคล่องตัวมำกข้ึน 
  2)  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกภำครัฐ ภำคเอกชน  ชุมชนและ
ประชำชนมำกขึ้น 
 

4.ด้ำนงบประมำณทำงกำรศึกษำ (S7) 
  1)  งบประมำณของสถำนศึกษำไม่เพียงพอต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  2)  กำรจัดสรรและกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ในสถำนศึกษำยังไม่กอ่ให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำย
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

  
 
 



 
 

 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและอุปสรรค                   

จุดแข็งและจุดอ่อนของการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ท าให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดยุทธศาสตร์             
กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับต าแหน่งของจังหวัดมหาสารคามและน าโอกาสจากภายนอกที่มีอยู่มาแก้ไข 
ปรับปรุงจุดอ่อนของจังหวัดด้านการศึกษา ให้เกิดแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางที่พึงประสงค์และสามารถ
ปรับตัวตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้สามารถรองรับและใช้
ประโยชน์จากข้อค้นพบและจากผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มากที่สุด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม จึงได้ท าการประมวลข้อมูลทั้ ง 4 ด้าน  ลงในแกน TOWS Matrix  พบว่า จังหวัด
มหาสารคามยังคงมีปัจจัยภายนอกที่เอ้ือในการด าเนินงานอยู่มาก สามารถพัฒนาไปในเชิงรุกเป็นการ
ต่อยอดผลงาน  
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
(ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) 

 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้น ำยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มำเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) 
เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยงด้ำนแผนยุทธศำสตร์ในทุกระดับ  

 วิสัยทัศน์ 
 “ตักสิลำ เมืองแห่งกำรศึกษำตลอดชีวิต ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภำพ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำตลอดชีวิต อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเป็นธรรม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครู  คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

 ค่านิยมองค์กร 
 SMART เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศ 
  S = Service  Mind   มีจิตบริกำร 
  M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม 
  A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  R = Responsibility มีควำมรับผิดชอบ 
  T = Teamwork ทีมงำนคุณภำพ 
 เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเป็นธรรม 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  3. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ครู  คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
  5. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำน มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  6. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำน จัดกำรศึกษำ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
  



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 3. พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 
 4. ผลิตและพัฒนำครู  คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. พัฒนำกำรศึกษำ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
อย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิกำร ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ 
 3. จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 
 4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำย เข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับควำมสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 5. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน 
สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม ภูมิปัญญำของท้องถิ่น และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้
โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ที่ทันสมัย 
 7. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของจังหวัด ระบบกำรรำยงำนผลของฐำนข้อมูล โดย
เชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท ให้เป็นเอกภำพและเป็นปัจจุบัน 
 8. ให้กำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรพ้ืนฐำน/อุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำง
เพียงพอ ทั่วถึง และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ พระรำชปณิธำน พระรำช
กระแสด้ำนกำรศึกษำ และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ ควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำร
ด ำเนินชีวิต 
 5. ส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ
จังหวัด ฝ่ำยเลขำนุกำรขอเสนอประเด็นที่ 6 



 
 

 6. ส่งเสริม สนับสนุน กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรม และกำรสร้ำงส ำนึก
รักชุมชนท้องถิน่ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำ
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลำกหลำย สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน ที่น ำรูปแบบ SARAKHAM Model ไปใช้เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้กับผู้เรียน 
 3. ส่งเสริม พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท ให้
ทันสมัย สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 4. ส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำสำระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ทุกประเภทกำรศึกษำ เพ่ือกำรผลิตสื่อกำร
เรียนกำรสอน ต ำรำเรียนที่มีคุณภำพ รวมทั้งต ำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศและแนะแนว กำรศึกษำ
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำสิ่งแวดล้อม 
 6. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อ
กำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 8. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกและพฤติกรรม ที่เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรต่อกำร
พัฒนำประเทศ 
 10. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
 11. ส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำสมรรถนะก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 12. ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรอำชีวศึกษำเร่งปรับค่ำนิยมและวำงรำกฐำนทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 13. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับ 
 14. ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 15. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำครูคณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ 



 
 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
 3. เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อ่ืนของครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 4. วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ใน
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำ 
 5. ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 6. ส่งเสริม พัฒนำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจ ำกำรที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น 
และครูในสำขำวิชำที่ขำดแคลน 
 7. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 1. ขับเคลื่อน ประสำนงำน เร่งรัด ก ำกับติดตำม ตรวจสอบและประเมิน ผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 2. ขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 3 . ส่งเสริม ปรับปรุง โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 4. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
 6. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
 7. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์เด็กเล็ก/สถำนศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้ได้คุณภำพและมำตรฐำน  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมำตรฐำนคุณภำพเด็กปฐมวัยของอำเซียน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำบันกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ จัดกำรศึกษำตำม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มี สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0  
 5. ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำ ให้จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำของประเทศ
สมำชิกอำเซียน (+3) 
    
            ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย



 
 



 
 



 
 

 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

 

1. ร้อยละ
ของประชำกร
อำย ุ3-5 ปี 
ในจังหวัด ได้
เข้ำเรียนใน
ระดับปฐมวัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละ
ของประชำกร
อำย ุ6 - 11 
ปี ในจังหวัด  
ได้เข้ำเรียน
ระดับ
ประถมศึกษำ  
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละของ
ผูเ้รียนทุกระดับ
กำรศึกษำมี
ควำมเป็น
พลเมืองและพล
โลกเพิ่มขึ้น 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
เด็กแรกเกิด – 
5 ป ี
มีพัฒนำกำร
สมวัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย
ผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ O-
NET/NT/V-
NET/N-NET/ 
B-NET ทุก
รำยวิชำ ทุก

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ
ของครู/ครูพี่
เล้ียง ที่มี
ควำมรู้และ
ทักษะในกำร
ดูแลเด็กที่
ถูกต้อง 
จัดกำรเรียนรู้
ที่สอดคล้อง
กับหลักกำร
พัฒนำเด็ก
ปฐมวัยอย่ำง
รอบด้ำน 
ตำมวัย 
 
2. ร้อยละ
ของครู 
อำจำรย์ และ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ทุกระดับและ
ประเภท
กำรศึกษำ 
ได้รับกำร

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีกำร
ปรับปรุง
ระบบกำร
บริหำรจัดกำร 
สถำนศึกษำ
ให้มีเอกภำพ 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
พื้นที่และกำร
บริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรร
มำภิบำล 
 
 
 
2. มีรูปแบบ/
แนวทำง 
กลไกกำร
จัดสรร
งบประมำณ
ผ่ำนด้ำนอุป
สงค์และ
อุปทำนใน
สัดส่วนที่

มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
สถำนศึกษำ
ระดับก่อน
ประถมศึกษำที่
จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ได้คุณภำพ
และมำตรฐำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละของ
สถำนศึกษำ จัด
กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย 
และสมรรถนะ
ของเด็กที่
เช่ือมโยงกับ
มำตรฐำน

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละ
ของประชำกร
อำย ุ12 - 
14 ปี ใน
จังหวัด  
ได้เข้ำเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษำ
ตอนต้นหรือ
เทียบเท่ำ   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
กำรอบรม
ลูกเสือ  
เนตรนำรี ยุว
กำชำด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละของ
หน่วยงำน/
สถำนศึกษำ ที่
มีกำรน ำ
รูปแบบ 
TAKSILA 
Model ไปใช้
ในกำรพัฒนำ
หลักสูตร หรือ
กิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนำตำม
มำตรฐำน
วิชำชีพ และ
สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละ
ของครู 
อำจำรย์ และ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ที่ได้รับกำร
พัฒนำให้
สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
และ
ยุทธศำสตร์
ของ
หน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมำะสม 
ตำม
คุณลักษณะที่
แตกต่ำงกัน
ของผู้เรียน 
ควำมต้องกำร
ก ำลังแรงงำน
และสภำพ
ปัญหำที่
แท้จริงของ
ประเทศ 
 
3. มีรูปแบบ/
กระบวนกำร 
สรรหำ 
แต่งต้ัง 
โยกย้ำย 
ผู้บริหำร ครู 
อำจำรย์ และ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  
ตำมระบบ
คุณธรรม 
โปร่งใส และ
ยึดประโยชน์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภำพเด็ก
ปฐมวัยของ
อำเซียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละของ
สถำนศึกษำใน
ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนจัด
กำรศึกษำตำม
หลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนำผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะ 
และทักษะกำร
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

 
 
 
 
4. ร้อยละ
ของประชำกร
อำย ุ15 -17 
ปี ในจังหวัด  
ได้เข้ำเรียนใน
ระดับ
มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. ร้อยละของ
หน่วยงำน/
สถำนศึกษำที่
จัดหลักสูตร 
กิจกรรม 
เกี่ยวกบัศำสตร์
พระรำชำและ
หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. ระดับ
ควำมสำมำรถ 
กำรใช้
ภำษำอังกฤษ 
ของครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษ
ระดับชั้น
ประถมศึกษำ
ไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับ B1  
ครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษำไม่
ต่ ำกวำ่ C 1 
ตำมมำตรฐำน 
CEFR สูงขึ้น  
(แบ่งเป็น 3 
ระดับ  
A = Basic 
User 
B = 
Independent 

 
 
 
 

ระดับ C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. ร้อยละ
ของครู 
อำจำรย์ และ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ที่ได้รับกำร
พัฒนำ 
เสริมสร้ำง 
คุณธรรม 
จริยธรรม  
กำรรักษำ
วินัย และ
จรรยำบรรณ
วิชำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของทำง
รำชกำร 
 
 
4. มีระบบ
และกลไกกำร
ทดสอบ กำร
วัดและ
ประเมิน
ควำมรู้ ทักษะ 
และ
สมรรถนะของ
ผู้เรียนทุก
ระดับ
กำรศึกษำ
และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย
ที่มี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. ร้อยละของ
สถำบันกำรศึกษำ
ในระดับ
อำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำที่จัด
กำรศึกษำตำม
หลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนำผู้เรียนให้
มี สมรรถนะที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์
ประเทศไทย 4.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

 
 
 
 
 
 
5. ปี
กำรศึกษำ
เฉลี่ยของ
ประชำกรวยั
แรงงำน 
อำย ุ15 – 
59 ปี ใน
จังหวัด
เพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
12.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. ร้อยละ
หน่วยงำน/
สถำนศึกษำที่
จัดหลักสูตร 
กิจกรรม 
เกี่ยวกบักำร
สร้ำงควำม
มั่นคงของ
สถำบันหลักของ
ชำติ ควำม
ปรองดอง
สมำนฉันท ์และ
กำรปกครองใน
ระบอบ
ประชำธิปไตย
อันมี
พระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

User 
C = 
Proficient 
User 
 
 
5. ระดับ
ควำมสำมำรถ
กำรใช้
ภำษำอังกฤษ
ของนักเรียน
ชั้น
ประถมศึกษำปี
ที่ 6 ไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับ A2  
นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปี
ที่ 3 ไม่ต่ ำกว่ำ 
B1 และ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปี
ที่ 6 ไม่ต่ ำกว่ำ 
B2  
 

 
 
 
 
 
 

A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. ร้อยละ
ของครู 
อำจำรย์ และ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
ที่ได้รับกำร
เล่ือนวิทย
ฐำนะ เล่ือน
ระดับ หรือ
เล่ือน
ต ำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. มีระบบ
ติดตำม
ประชำกรวยั
เรียนที่ขำด
โอกำสหรือไม่
ได้รับ
กำรศึกษำ 
และผู้เรียนที่มี
แนวโน้มจะ
ออกกลำงคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. ร้อยละของ
สถำนศึกษำ 
จัดกำรเรียนกำร
สอนภำษำของ
ประเทศสมำชิก
อำเซียน (+3)  
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

 
6. ร้อยละ
ของก ำลัง
แรงงำนที่
ส ำเร็จ
กำรศึกษำ
ระดับ
มัธยมศึกษำ
ตอนต้นขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
7. ร้อยละ
ของแรงงำน
ขอเทียบโอน
ควำมรู้/
ประสบกำรณ์ 
เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิ
กำรศึกษำ
เพิ่มขึ้น  
 

 
ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ร้อยละของ
หน่วยงำน/
สถำนศึกษำที่
จัดหลักสูตร 
กิจกรรม 
เกี่ยวกบักำร
สร้ำงจิตส ำนึก
ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม ควำม
เป็นพลเมือง
และพลโลก 
 
 
 
7. ร้อยละของ
หน่วยงำน/
สถำนศึกษำที่
จัดหลักสูตร 
กิจกรรม 
เกี่ยวกบักำร
พัฒนำท้องถิ่น 
ภูมิปัญญำ 
ศิลปวัฒนธรรม 
และกำรสร้ำง

 
ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ร้อยละของ
ครูผู้สอน
ภำษำไทยมี
กำรปรับ
กระบวนกำร
เรียนรู้ให้
นักเรียนอ่ำน
ออกเขียนได้
และคิด
วิเครำะห์เป็น  
 
 
 
 
7. ร้อยละของ
นักเรียน
ประถมศึกษำปี
ที่ 1 อำ่นออก
เขียนได ้
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ.
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ร้อยละ
ของครู 
อำจำรย์ และ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรพัฒนำ
ภำษำอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
7. ร้อยละ
ของครู 
อำจำรย์ และ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ที่ได้รับกำร
พัฒนำ
ศักยภำพและ
ควำมสำมำรถ
นักวิจยั 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. มี
ฐำนข้อมูล
ด้ำน
กำรศึกษำของ
จังหวัด เพื่อ
ใช้ประโยชน์
ในกำร
วำงแผน กำร
บริหำรจัด
กำรศึกษำ 
กำรติดตำม 
และ
ประเมินผล 
 
7. จ ำนวน
ภำคีเครือข่ำย
ที่เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจัด 
กำรพัฒนำ 
และส่งเสริม
กำรศึกษำ 
 
 
 

 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
หน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

 
 
 
8. ร้อยละ
ของผู้เรียน
พิกำรที่ขึ้น
ทะเบียนคน
พิกำรได้รับ
กำรพัฒนำ
สมรรถภำพ
หรือบริกำร
ทำง
กำรศึกษำ  
 
 
 
 
9. ร้อยละ
ของผู้ผ่ำน
กำร
ฝึกอบรม/
พัฒนำทักษะ
อำชีพระยะ
สั้นสำมำรถ
น ำควำมรู้ไป

 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนึกรักชุมชน
ท้องถิ่น 
 
8. ร้อยละของ
ผู้เรียนทุกระดับ
กำรศึกษำ มี
กำรแสดงออก
ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
9. ร้อยละของ
ผู้เรียนทุกระดับ
กำรศึกษำ มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกถึง
ควำมมีวินยั 
และมีจิต
สำธำรณะ

 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. ร้อยละของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปี
ที่ 3 สำมำรถ
คิดวิเครำะห์ได้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
9. ร้อยละของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปี
ที่ 6 สำมำรถ
คิดวิเครำะห์
และน ำควำมรู้
ไปใช้ได้  
 

 
 
 

ร้อยละ..85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ95 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. ร้อยละ
ของครู 
อำจำรย์ และ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
ที่ได้รับกำร
เสริมสร้ำง
ขวัญก ำลังใจ 
กำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
และสิทธิ
ประโยชน์อื่น 
 
 
9. ร้อยละ
ควำมพึง
พอใจของ
ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ที่มีต่อกำร
บริหำรงำน

 
 
 

ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. มีกลไก
ส่งเสริมให้ทุก
ภำคส่วน
สนับสนุน
ทรัพยำกรเพื่อ
กำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
9. ร้อยละ
ของ
สถำนศึกษำมี
คุณภำพตำม
เกณฑ์ประกัน
คุณภำพ 
 
 

 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ใช้ในกำร
ประกอบ
อำชีพหรือ
พัฒนำงำนได้ 
 
 
10. ร้อยละ
ของแหล่ง
เรียนรู้ที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 
ให้สำมำรถ
จัดบริกำรทำง
กำรศึกษำที่มี
คุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ร้อยละ
ของ
ผู้รับบริกำร

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
10. ร้อยละของ
ผู้เรียนทุกระดับ
กำรศึกษำ มี
กำรแสดงออก
ซ่ึงควำม
ภำคภูมิใจ กำร
อนุรักษ์ พัฒนำ
ท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญำ 
ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัด 
 
 
 
 
 
11. ร้อยละของ
สถำนศึกษำ ที่
จัดกำรเรียนกำร

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 

 
 
 
 
 
 
10. ร้อยละ
ของ
หน่วยงำน/
สถำนศึกษำที่
จัดหลักสูตร 
กิจกรรมที่
เกี่ยวกบักำร
สร้ำงควำม
ตระหนักรู้ใน
เร่ืองกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิง่แวดล้อม
สิ่งแวดล้อม 
 
11. ร้อยละ
ของผู้เรียนที่
เข้ำร่วม

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 

บุคคลของครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
10. ร้อยละ
ของ
สถำนศึกษำที่
มีครูเพียงพอ
ต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ร้อยละ
ของ
สถำนศึกษำที่

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
 
 

 
 
 
 
 
 
10. ร้อยละ
ของ
สถำนศึกษำ
ขนำดเล็กที่ไม่
ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน
คุณภำพ
ภำยนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ร้อยละ
ของ
สถำนศึกษำที่

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
(รอ ศน.รัฐ

กร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

จำกแหล่ง
เรียนรู้ใน
ชุมชนเทียบ
กับเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ร้อยละ
ของผู้เรียนใน
สถำนศึกษำที่
มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
ทำงไกลด้วย
ระบบ DLIT 
DLTV  ETV 
มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
เฉลี่ยสูงขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอน
ประวัติศำสตร์
จังหวัด
มหำสำรคำม 
 

กิจกรรม 
หลักสูตรที่
เกี่ยวกบักำร
สร้ำงควำม
ตระหนักรู้ใน
เร่ืองกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
12. ร้อยละ
ของผู้เรียนทุก
ระดับ
กำรศึกษำมี
พฤติกรรมที่
แสดงออกถึง
ควำมตระหนัก
ในควำมส ำคัญ
ของกำร
ด ำรงชีวิตที่
เป็นมิตรกับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีครูตรงกับ
สำขำวิชำที่
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. จ ำนวน
ฐำนข้อมูล
ควำมต้องกำร
ใช้ครู 
แผนกำรผลิต
ครู และ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
จ ำแนกตำม
สำขำวิชำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ฐำนข้อมูล 
 

ปลอดยำเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ร้อยละ
ของ
สถำนศึกษำที่
บริหำรงำน
ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

 
 
13. ร้อยละ
ของ
สถำนศึกษำที่
ได้รับบริกำร
อินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วไม่
ต่ ำกวำ่ 30 
Mbps  
 
 
 
 
 
 
14. มีระบบ
ฐำนข้อมูล
กลำงด้ำน
กำรศึกษำ
ของจังหวัดที่
ทันสมัย/เป็น
ปัจจุบัน 
 
 

 
 

ร้อยละ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งแวดล้อม  
 
13. ร้อยละ
ของครูและ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ที่ได้รับกำร
อบรม/พัฒนำ
ในเรื่องกำร
สร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
14. จ ำนวน
งำนวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งกับ
กำรสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 
 

 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13. ร้อยละ
ของผู้เรียน
ระดับ
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
ที่ออก
กลำงคัน  
 
 
 
 
 
 
 
14. สัดส่วน
ผู้เรียนเอกชน
สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับรัฐ 
(แผนกำร
ศึกษำชำติตั้ง
เป้ำ 5 ปแีรก 
25 : 75) 
 

 
 

ร้อยละ... 
(พี่อรดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 : 75 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

 
15. จ ำนวน
รำยกำร 
ประเภทสื่อที่
ผ่ำนกำร
รับรอง
มำตรฐำน
คุณภำพจำก
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 
เผยแพร่ผ่ำน
ระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
จ ำแนกตำม
ระดับและ
ประเภท
กำรศึกษำ 
16. จ ำนวน
ระบบ
คลังข้อมูล
เกี่ยวกบัสื่อ 
และ
นวัตกรรม
กำรเรียนรู้ที่มี

 
10 รำยกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ระบบ 
 
 

 
15. ร้อยละ
ของผู้เรียน ที่
เรียนในระบบ 
ทวิภำคี/สหกิจ
ศึกษำ ใน
สถำน
ประกอบกำร 
ที่มีมำตรฐำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ร้อยละ
ของ
สถำนศึกษำ
ของ
กลุ่มเป้ำหมำย
ที่จัดกำรศึกษำ
แบบ STEM 

 
ร้อยละ80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ95 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

คุณภำพ
มำตรฐำน 
สำมำรถ
ให้บริกำรคน
ทุกช่วงวัย
และใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน
ระหว่ำง
หน่วยงำนได ้ 
 

Education  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. จ ำนวน
ฐำนข้อมูล
ควำมต้องกำร
ก ำลังคน 
ตำมกลุ่ม
อุตสำหกรรม  
 
 
 
 
18. ร้อยละ
ของควำมพึง
พอใจของ
สถำน
ประกอบกำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ต่อผู้จบ
กำรศึกษำ  
 
19. ร้อยละ
ของผู้จบ
อำชีวศึกษำ
และมีงำนท ำ
ภำยใน  
1 ปี  
 
20. สัดส่วน
ผู้เรียน
วิทยำศำสตร์ :
สังคมศำสตร์ 
(แผนกำร
ศึกษำชำติตั้ง
เป้ำ 50:50) 
 
21. สัดส่วน
ผู้เรียน
อำชีวศึกษำ : 
สำมัญศึกษำ 
(แผนกำร
ศึกษำชำติตั้ง
เป้ำ 70 : 30) 

 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 

50:50 
 
 
 
 
 
 
 

70 : 30 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(16 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(11 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(22 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(12 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(14 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค ์

(5 ข้อ) 

ค่ำเป้ำหมำย 

 
22. ร้อยละ
ของประชำกร
วัยแรงงำนที่
จบกำรศึกษำ
ระดับ ม.ปลำย
หรือเทียบเท่ำ 
(แผนกำร
ศึกษำชำติตั้ง
เป้ำ 100%) 
 

 
ร้อยละ100 

 

 



รวมงบประมาณท้ังหมด 2,949,083                                                                 

1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2,774,083                                                                 

       1) ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 2,774,083                                                                    

           กิจกรรม  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 2,774,083                                                                    

1.1. งบด าเนินงาน 2,539,283                                                                 

        1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,147,283                                                                    

        2) ค่าสาธารณูปโภค 392,000                                                                       

1.2. งบรายจ่ายอ่ืน 234,800                                                                    

        1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 60,000                                                                         

        2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 54,800                                                                         

        3) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 120,000                                                                       

2. แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

        1) โครงการรูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกฉียงเหนือ 175,000                                                                       

4.1  สรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน  งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รวมงบประมาณท้ังหมด 2,539,283                                                                 

1.1. งบด าเนินงาน 2,539,283                                                                 

        1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,147,283                                                                    

           1.1 ค่าเช่ารถตู้ (21773.58 × 12 เดือน) 261,283                                                                       

           1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 2 อัตรา (อัตราละ 15,000  บาท) 345,000                                                                       

           1.3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน 108,000                                                                       

           1.4 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ 108,000                                                                       

           1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 300,000                                                                       

           1.6 ค่าวัสดุส านักงาน 345,000                                                                       

           1.7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 150,000                                                                       

           1.8 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม (ทุกรายการ) 70,000                                                                         

           1.9 งานตามนโยบาย 10,000                                                                         

           1.10 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 150,000                                                                       

           1.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 300,000                                                                       

        2) ค่าสาธารณูปโภค 392,000                                                                       

4.2  งบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) 

งบด าเนินงาน  งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตัวช้ีวัด/  งบประมาณ  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ12 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ศธ. ยุทธศาสตร์ สป.

1.โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 60,000 ตลอดปี กลุมนโยบาย
กิจกรรม : เชิงปริมาณ งบประมาณ และแผน

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายของโครงการ

สอดคล้องกับ



ตัวช้ีวัด/  งบประมาณ  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ12 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ศธ. ยุทธศาสตร์ สป.

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายของโครงการ

สอดคล้องกับ

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 54,800                    ตุลาคม – กลุ่มบริหาร
จังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  ข้าราชการครูและบุคลากรทาง พฤศจิกายน  งานบุคคล
กิจกรรม : ศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงาน การศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านัก ๒๕๖๒
1. จัดท าแผนการด าเนินงาน ศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม งานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  ะผู้เก่ียวข้อง จ านวน   60   คน    และผู้เก่ียวข้อง จ านวน ๑๔๐ คน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เชิงคุณภาพ ได้น าแนวคิดและนวัตกรรมมาใช้
4. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าทะเบียน เอกสาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ   
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ ศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงาน เชิงคุณภาพ
6. จัดเตรียมรายละเอียดการจัดงาน ศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการครู 
7. จัดประชุม และผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๑๐๐  และบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
8. สรุป ประเมินและรายงานผล ได้รับความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงาน

ด้านต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและ และผู้เก่ียวข้อง ได้รับความรู้และ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน  ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มาใช้ใน

การปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงข้ึน  

3.โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม เป้าหมายเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 120,000 1-ต.ค. กลุ่มนิเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์ 1.มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับ 1.ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศ 2561 ถึง ติดตาม
กิจกรรม : สนุนการตรวจราชการตามนโยบาย ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 30-ก.ย.-62 และประเมิน
1.แต่งต้ังคณะกรรมการ และแผนการตรวจราชการของ 2.ร้อยละของแผนการตรวจราชการ ผล
2.ประชุมคณะกรรมการ กระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นร้อย ท่ีมีความสอดคล้องกับการตรวจ
3.ตรวจราชการระดับศึกษาธิการจังหวัด ละ 100 ราชการ
4.จัดท าแผนการตรวจราชการ 2.มีแผนการตรวจราชการให้ 3.ร้อยละของการจัดท ารายงาน
5.ประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการ สอดคล้องกับการตรวจราชการของ การตรวจราชการ
6.ตรวจ เย่ียม นิเทศ ติดตามผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 4.ร้อยละของหน่วยงาน/
7.สรุปผล รายงานผล ท่ีสมบูรณ์และน าไปปฏิบัติได้จริง  สถานศึกษา ได้รับการตรวจราชการ
8.ศึกษา งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 100 5.ร้อยละของงานวิจัยเก่ียวกับงาน

3.หน่วยงาน/สถานศึกษาได้รับ ตรวจราชการ     
การตรวจ ติดตามนโยบายของ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนการ 1.ข้อมูลสารสนเทศ ถูกต้องและ



ตัวช้ีวัด/  งบประมาณ  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ12 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ศธ. ยุทธศาสตร์ สป.

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายของโครงการ

สอดคล้องกับ

ตรวจราชการของกระทรวง เป็นปัจจุบัน 
ศึกษาธิการตามแผนการตรวจราช 2.แผนการตรวจราชการท่ีมี
การของกระทรวงศึกษาธิการคิด ความสอดคล้องกับการตรวจราช
เป็นร้อยละ 100 การ
4 มีการจัดท ารายงานการตรวจ 3.การจัดท ารายงานการตรวจราช

ราชการเสนอต่อกศจ. การมีคุณภาพ

คิดเป็นร้อยละ 100 4.หน่วยงาน/สถานศึกษา

5.มีการศึกษา วิจัยเก่ียวกับงาน ได้รับการตรวจราชการอย่าง

ตรวจราชการ คิดเป็นร้อยละ ต่อเน่ือง

ร้อยละ 100 5.มีงานวิจัยเก่ียวกับงานตรวจ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ราชการอย่างมีคุณภาพ  
1.ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ
ตามนโยบายและแผนการตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้อย่างมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิผล
2.มีแผนการตรวจราชการให้

สอดคล้องกับการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ท่ีสมบูรณ์และน า
ไปปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผล 
3.หน่วยงาน/สถานศึกษาได้รับ

การตรวจ ติดตามตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.มีการจัดท ารายงานการตรวจ
ราชการเสนอต่อกศจ. 



ตัวช้ีวัด/  งบประมาณ  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ12 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ศธ. ยุทธศาสตร์ สป.

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายของโครงการ

สอดคล้องกับ

อย่างมีคุณภาพ
5.มีการศึกษา วิจัยเก่ียวกับงาน

ตรวจราชการ  อย่างมีคุณภาพ
และเกิดประสิทธิผล



ส่วนที่ 5 
ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
(ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) 

การติดตาม ประเมินผลแผนฯ ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/
โครงการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดในแผน/งาน/โครงการของ     
แต่ละกลุ่มงาน ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 
302 ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
     1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามประจ าปีซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยให้มีการรายงานตาม
แผนงานโครงการที่มีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรายงานการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 
และให้รายงานตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

     การรายงานทั้ง 2 รูปแบบก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้ 
     ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 

     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 
        ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 

    รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 
      ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 

 รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
      ไตรมาสที่ 4  ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 

 รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
  2. การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน  เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
     2.1 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ 
 2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
             - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
             - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
     2.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

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



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  โทร. 0 4372 3624 
ที ่   ศธ  0297/            วันที่      14  ธันวาคม  2561 

เรื่อง   อนุมัตแิผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด(ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรร 
           งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  

   ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเพ่ือด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 16 วรรค 1 
ได้ก าหนดไว้ว่า ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 
เมษายน พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาคท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ           
การจัดการศึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ความแจ้งแล้วนั้น  

   บัดนี้กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  “ตักสิลา เมืองแห่งการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพ มุ่งสู่   ไทยแลนด์ 
4.0” 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็น
ธรรม 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
  



 ค่านิยมองค์กร 
  SMART เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
   S = Service  Mind   มีจิตบริการ 
   M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม 
   A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   R = Responsibility มีความรับผิดชอบ 
   T = Teamwork ทีมงานคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน จัดการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. พัฒนาการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
   กลยุทธ์ 
       1.ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
       2. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
       3. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
       4 . ส่ ง เสริมการจัดการศึ กษานอกระบบและการจัดการศึ กษา                    
ที่หลากหลาย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
       6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
และการบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัย 
       7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้เป็นเอกภาพและเป็นปัจจุบัน 



       8 . ให้การสนับสนุนด้ านทรัพยากรพ้ืนฐาน/อุปกรณ์  เทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
    กลยุทธ์ 
       1. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระ
ราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เก่ียวกับการศึกษา 
       2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ  ความปรองดองสมานฉันท์  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       3. สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นพลเมืองและ          
พลโลก  
       4. ส่งเสริม สนับสนุน การน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
       5. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ฝ่ายเลขานุการขอเสนอประเด็นที่ 6 
       6. ส่ งเสริม สนับสนุน  การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ภู มิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างส านึกรักชุมชนท้องถิ่น 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    กลยุทธ์ 
       1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ          
จัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
       2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่น ารูปแบบ TAKSILA 
Model ไปใช้เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียน 
       3. ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ/ประเภท ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
       4. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ทุกประเภท
การศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
       5. ส่ งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ ยวกับงานด้านวิชาการ             
การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อม 
       6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       7. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       8. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกและพฤติกรรม              
ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 



       9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่           
ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ 
       10. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและ           
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
       11. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยมและวางรากฐาน
ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       1 3 . ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ก าร พั ฒ น าผู้ มี ค ว าม ส าม ารถ พิ เศ ษ                  
อย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
       14. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
       15. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ 
       1.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย์  และบุคลากรทาง        
การศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
       2. ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
       3. เสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่น
ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
       4. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา 
       5. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา            
ให้มีประสิทธิภาพ 
       6. ส่งเสริม พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ งครูประจ าการที่          
สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
       7. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 
       1. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
       2. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
       3 . ส่งเสริม ปรับปรุง โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
       4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
       6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
       7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 



         ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
    กลยุทธ์ 
       1 . ส่ ง เสริม  สนับสนุน  ให้ ศูนย์ เด็ ก เล็ก /สถานศึกษาระดับก่ อน
ประถมศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
       2. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน 
       3. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0  
       5. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ให้จัดการเรียนการ
สอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3) 
   สรุปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 2,949,083 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบสามบาท) จ าแนกเป็นงบประมาณ
ดังนี้ 1.แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จ านวน 2,774,083  บาท  (สองล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดสิบสามบาทถ้วน)  2.แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม  จ านวน 175,000 บาท 
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควร  
   1. ลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ดังแนบ 
   2. ขออนุมัติจัดท าเอกสารขนาดเอ 3 เย็บเล่มเคลือบปกสี จ านวนทั้งสิ้น 10 เล่ม ส าหรับ
เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเบิกจากโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติ  
 
 

       (นางสาวพัชรินทร์   ทับทิมไสย์) 
                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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