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สวนท่ี 1  
บทนํา 

1. เหตุผลและความจําเปน 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทําเปน 
แผนหาป และตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ ดานตางๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอ
รัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ระยะหาป (พ.ศ. 2565 - 2569) โดยศึกษาวิเคราะห ความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนระดับตางๆ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดทําข้ึนเพ่ือ
ใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางและเปาหมาย ในการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ บรรลุ
วิสัยทัศนท่ีกําหนดรวมกัน และเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ เขาสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) สาระสําคัญของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการท้ังหมด 6 เรื่อง ไดแก 1) การ
จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ ใน
การแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) การสรางโอกาส ใน
การเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 5) การจัดการ
ศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหาร จัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญใน
แผนปฏิบัติราชการ แตละเรื่องดังกลาว อีกท้ังไดเสนอแนวทางการิหารแผนสูการปฏิบัติ โดยการสราง
การรับรูและเขาใจ ใหกับผูบริหารและบุคลากร การเนนย้ําใหผูบริหารหนวยงานใชแผนดังกลาวเปน
กรอบในการกําหนดนโยบายและแผนท่ีเก่ียวของ การบูรณาการแผนดังกลาว สูแผนปฏิบัติการประจําป
ของหนวยงานในสังกัด และการกํากับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง
เปนระบบ 

2. บริบทท่ัวไป 

 2.1 ขอมูลท่ัวไป 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีท่ีตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน 
มหาวิชานุกูล ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - รอยเอ็ด ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มีพ้ืนที่รับผิดชอบใหบริการครอบคลุม 13 อําเภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม, แกดํา, 
โกสุมพิสัย, กันทรวิชัย เชียงยืน, บรบือ, นาเชือก,  พยัคฆภูมิพิสัย, วาปปทุม, นาดูน,  ยางสีสุ
ราช, กุดรัง และชื่นชม 
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 มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดตอกับจังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด 
  ทิศใต    ติดตอกับจังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดขอนแกน 
 
2. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

2.1 ขอมูลโรงเรียน จําแนกตามขนาด (ขอมูล 25 มิ.ย. 64) 
 

ขนาดโรงเรียน 
ปการศึกษา 

ขอมูล 10 มิ.ย. 
2562 

ขอมูล 10 มิ.ย. 
2563 

ขอมูล 25 มิ.ย. 64 
2564 

ขนาดเล็ก (1-499 คน) 21 21 22 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 6 5 4 
ขนาดใหญ (1,500-2,499 คน) 4 5 5 
ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คนข้ึนไป) 4 4 4 

รวม 35 35 35 
  
 2.2 ขอมูลนักเรียน จําแนกตามช้ันเรียน (ขอมูล 25 มิ.ย. 64) 
 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

ขอมูล 10 มิ.ย. 
2561 

ขอมูล 10 มิ.ย. 
2562 

ขอมูล 10 มิ.ย. 
2563 

ขอมูล 25 มิ.ย. 64 
2564 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 5,836 5,823 5,902 5,847 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 5,948 5,716 5,738 5,887 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 5,713 5,813 5,542 5,674 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 4,761 4,713 5,134 5,121 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 4,633 4,470 4,520 4,883 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 4,739 4,417 4,342 4,398 
ปวช.1 40 36 13 22 
ปวช.2 43 40 39 35 
ปวช.3 65 42 46 39 
รวม 31,778 31,070 31,276 31,906 
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 2.3 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล 25 มิ.ย. 64) 
 

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(ตาม จ 18) 

ปการศึกษา 
ขอมูล 10 มิ.ย. 

2561 
ขอมูล 10 

มิ.ย. 
2562 

ขอมูล 10 มิ.ย. 
2563 

ขอมูล 25 
มิ.ย. 64 
2563 

ผูอํานวยการโรงเรียน  34 34 35 34 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 35 27 27 43 
คร ู 1,767 1,737 1,583 1,698 
ครูมาชวยราชการ (ตางเขต) 7 3 2 3 
ครูไปชวยราชการ (ตางเขต) 6 4 4 4 
พนักงานราชการ (ครูผูสอน) 69 74 58 84 
ลูกจางประจํา 57 57 43 45 
รวม 1,975 1,936 1,752 1,911 

  
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สนับสนุน) 

ปการศึกษา 
ขอมูล 10 

มิ.ย. 
2561 

ขอมูล 10 
มิ.ย. 
2562 

ขอมูล 10 มิ.ย. 
2563 

ขอมูล 25 
มิ.ย. 64 
2564 

ลูกจางชั่วคราว (ธุรการ) 27 35 28 32 
ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 37 37 23 32 
รวม 64 72 51 64 

 
2.4 จํานวนขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ขอมูล 10 มิ.ย. 64) 
 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ปการศึกษา 
ขอมูล 10 

มิ.ย. 
2561 

ขอมูล 
10 มิ.ย. 
2562 

ขอมูล 10 
มิ.ย. 
2563 

ขอมูล 25 
มิ.ย. 64 
2564 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 1 - 1 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2 2 2 3 
ศึกษานิเทศก 12 11 15 15 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 28 28 32 31 
ลูกจางประจํา 1 1 1 1 
ลูกจางชั่วคราว 16 17 15 10 
รวม 60 60 62 61 
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3. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา 2561 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แยกรายวิชา 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
ภาษาไทย (91) 56.93 57.63 59.89 
ภาษาอังกฤษ (93) 28.51 32.32 37.64 
คณิตศาสตร (94) 31.10 27.49 30.83 
วิทยาศาสตร (95) 37.38 30.50 32.30 

รวม 38.48 36.96 40.17 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 - 2563 
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3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2561 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แยกรายวิชา 
 

วิชา 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 

ปการศึกษา 
 2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ภาษาไทย (01) 46.39 41.15 42.92 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (02) 

34.40 35.07 35.46 

ภาษาอังกฤษ (03) 27.38 25.82 26.26 
คณิตศาสตร (04) 27.43 22.31 23.37 
วิทยาศาสตร (01) 29.35 28.06 31.06 

รวม 32.99 30.48 31.81 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 – 2563 
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4. การบริหารและการกระจายอํานาจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไดกระจายอํานาจในการจัดการดานการศึกษา โดยแบง
พ้ืนท่ีรับผิดชอบออกเปนสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ดังนี้ 
สหวิทยาเขต ท่ี 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช  

1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
2. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 
3. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ 
4. โรงเรียนกุดรังประชาสรรค 
5. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 

สหวิทยาเขต ท่ี 2 สหวิทยาเขตตักศิลา 
1. โรงเรียนผดุงนารี 
2. โรงเรียนแกดําวิทยาคาร 
3. โรงเรียนมิตรภาพ 
4. โรงเรียนยางวิทยาคม 
5. โรงเรียนหนองมวงวิทยาคาร 

สหวิทยาเขต ท่ี 3 สหวิทยาเขตบรบือ 
1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
2. โรงเรียนบรบือ 
3. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 
4. โรงเรียนเหลายาววิทยาคาร 
5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

สหวิทยาเขต ท่ี 4 สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม 
1. โรงเรียนวาปปทุม 
2. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ 
3. โรงเรียนประชาพัฒนา 
4. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ 
5. โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

สหวิทยาเขต ท่ี 5 สหวิทยาเขตสารคามใต 
1. โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
2. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 
3. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
4. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 
5. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

สหวิทยาเขต ท่ี 6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน 
1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค 
2. โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค 
3. โรงเรียนเขวาไรศึกษา 
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4. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย 
5. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 

สหวิทยาเขต ท่ี 7 สหวิทยาเขตพุทธมงคล 
1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
2. โรงเรียนกูทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 
4. โรงเรียนกันทรวิชัย 
5. โรงเรียนเขวาใหญพิทยาสรรค 
 

5. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดําเนินงานแตละรายการดังนี้ 

     1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลเปนดังนี้  

   กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ 

    ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมิน ประเมินไมได 

   กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

    ตัวชี้วัดท่ี 5 ผลการประเมิน - 

    ตัวชีวัดท่ี 6 ผลการประเมิน บรรลุ 

    ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมิน บรรลุ 

    ตัวชี้วัดท่ี 10 ผลการประเมิน ไมบรรลุ 

    ตัวชี้วัดท่ี 11 ผลการประเมิน ไมบรรลุ 

    ตัวชี้วัดท่ี 14 ตัวชี้วัดยอยท่ี 14.2 ผลการประเมิน บรรลุ 

        ตัวชี้วัดยอยท่ี 14.3 ผลการประเมิน บรรลุ 

   กลยุทธท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

    ตัวชี้วัดท่ี 15 ตัวชี้วัดยอยท่ี 15.3 ผลการประเมิน ไมบรรลุ 

        ตัวชี้วัดยอยท่ี 15.4 ผลการประเมิน บรรลุ 

   กลยุทธท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    ตัวชี้วัดท่ี 19 ผลการประเมิน บรรลุ 

   2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คะแนนมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับดีเยี่ยม    
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   3. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คะแนน

เฉลี่ยรวม 4.43292 (รอยละ 87.91) อยูในระดับมาตรฐานข้ันสูง               

    4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนเฉลี่ย รอยละ 92.84 อยูใน

ระดับความโปรงใส A  เปนลําดับท่ี 133 จาก สพท. จํานวน 225 เขต ท้ังประเทศ 
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สวนท่ี 2 
การศึกษาสภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ผลการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดดําเนินการวิเคราะหองคกรเพ่ือใชประ

กอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2564 โดยนําแนวคิด 7S ของ McKensey  และแนวคิด 

PESTLE Analysis ของ Francis J. Aguilar มาใชในการวิเคราะห ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหปจจัยภายในองคกร ตามแนวคิด 7S ของ McKensey 
 
1. โครงสราง (Structure) 
จุดแข็ง จุดออน 
S1. สพม.มหาสารคามเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาท่ีใหบริการจังหวัดเดียว 

W1. มีอาคารสํานักงานเปนอาคารชั่วคราวไม
เปนตามแบบมาตรฐาน สพฐ. 

S2. โครงสรางบริหารภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีความชัดเจนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

S3. การคมนาคมในการติดตอราชการมีความ
สะดวก 

 

2.กลยุทธ (Strategy) 
จุดแข็ง จุดออน 
S4. มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ กระทรวงศึกษา สพฐ. และ
บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัด 

W2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ียังไมบรรลุตามคาเปาหมาย 

3. บุคลากร ทีมงาน (Staff) 
จุดแข็ง จุดออน 
S5. บุคลากรมีความ เปนเอกภาพ W3. จํานวนบุคลากรไมครบตามเกณฑ กคศ. 

กําหนด 
S6. บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน W4. บุคลากรบางสวนยังขาดวินัยในการตรงตอ

เวลา 
S7. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง  
4.รูปแบบการบริหาร ผูบริหาร (Style) 
จุดแข็ง จุดออน 
S8. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล  
S9. มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  
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ตอ 

5.ระบบ (System) 
จุดแข็ง จุดออน 
S10. มีคูมือระบบการปฏิบัติงานชัดเจนครบทุก
กลุมงาน 

W5. ขาดการบูรณาการขอมูลสารสนเทศระหวาง
กลุมงาน 

S11.นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในระบบ
บริหารจัดการและดําเนินงาน 

W6. ระบบขอมูลสารสนเทศไมเปนปจจุบัน 

6. คานิยม (Shared Value) 
จุดแข็ง จุดออน 
S12. มีคานิยมองคกรท่ีชัดเจน W7. คานิยมดานบริการดวยใจ (Service Mind) 

ยังไมบรรลุตามคาเปาหมาย 
S13. มีการปฏิบัติตามคานิยมจนเปนวัฒนธรรม
องคกร 

 

7. ทักษะ ความชํานาญ (Skill) 
จุดแข็ง จุดออน 
S14. บุคลากรมีทักษะ ความชํานาญตามกรอบ
ภาระงาน 

W8. บุคลากรขาดการนํานวัตกรรมมาใชใน
ปฏิบัติงาน 

 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร ตามแนวคิด PESTLE Analysis ของ Francis J. 

Aguilar 

1. นโยบาย การเมือง (Politics) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O1. มีนโยบายสงเสริมดานการสรางโอกาส  
ความเทาเทียม ความเสมอภาคและการเขาถึง
บริการทางการศึกษา 

T1.นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบอย ขาดความ
ตอเนื่อง 

O2. มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะ และสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

T2.เกณฑ อัตรากําลั งและความกาวหนา ใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมสอดคลองกับ
ปริมาณงาน 

2. เศรษฐกิจ(Economy) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
- T3. ผูปกครองมีรายไดต่ํา มีผลกระทบตอการ

สนับสนุนการศึกษา 
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ตอ 

3. สังคม (Social) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O3. มีสถาบันอาชีวศึกษาและสถานบัน
อุดมศึกษาเปนเครือขายในการจัดการศึกษาท่ี
หลากหลาย 

T4.ผูปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ
โรงเรียนขนาดใหญ 

O4. มีวิทยากรทองถ่ินและแหลงเรียนรูท่ีใหการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

T5. ผูปกครองบางสวนประกอบอาชีพตางถ่ิน 
ขาดการดูแลบุตรดวยตนเอง 

- T6.สถานการณภัยทางสังคมในพ้ืนท่ี เชน ยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัย
คุกคามรูปแบบใหม เปนตน 

4. เทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O5.มีสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย
สงเสริมการจัดการศึกษา 

T7. การใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตยังขาด
ประสิทธิภาพในบางพ้ืนท่ี 

5.วัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือ (Legal) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O6.มีคานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีกลมเกลียวกัน 

T8. คานิยมการเลี้ยงดูบุตรหลานแบบตามใจเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

6. ส่ิงแวดลอม (Environment) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O7. มีสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติท่ีหลากหลายเอ้ือ
ตอการจัดการศึกษา 

T9.  มีการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมในพ้ืนท่ี
สงผลตอการจัดการศึกษา 

 T10. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ภัยแลง ภัยน้ํา
ทวม เปนตน เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา 
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กราฟ SWOT โดยใช BCG Matrix 

สรุปผลการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งแผนพัฒนาฯ ป 2565-2569  

 
 

 จากการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของคณะกรรมการกําหนดทิศทางและแนวทางในการดําเนินงาน
ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามยังสารถดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติภายใตกรอบ
แนวคิดตางๆ ดังนี้ 
กรอบแนวคิด 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
ท่ียังคงเจตนารมณยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยไดระบุขอ
มาตรา ท่ีตองนําไปใชบังคับในการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเขา
รับบริการการศึกษาของประชาชน ในประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
 1.1 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียน จนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  
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 1.2 รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ  
 1.3 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง รวมท้ังสงเสริม
ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริมและสนับสนุนใหการ
จัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  
 1.4 การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 1.5 ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา หรือใหประชาชนไดรับการศึกษา รัฐ
ตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัด
ของตน  
 1.6 ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา ใน
การศึกษา และเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพคร ู 
 1.7 ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา ดังตอไปนี้  
  1.7.1 ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขาการศึกษา เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับ
การพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย  
  1.7.2 ดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตาม
วัตถุประสงคขอ 1.6  
  1.7.3 ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย ให
ไดผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทน ท่ีเหมาะสม 
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคล ของผูประกอบวิชาชีพครู  
  1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใหสอดคลองกันท้ังใน
ระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี 
2. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติ เปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 
ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานรัฐทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตร
ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ี
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบดวยความอยูดี มีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีด
ความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ ความเทาเทียม และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ
สิง่แวดลอมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึง
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การใหบริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุล
ระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตร
ดานความม่ันคง 2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) 
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรดาน
การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ใน
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนท่ีจัดทําไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตาม
ยุทธศาสตรชาติ โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ัง
การจัดทางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ซ่ึงประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความม่ันคง 2) การ
ตางประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5) การทองเท่ียว 6) การ
พัฒนาพ้ืนท่ี และเมืองนาอัจฉริยะ 7) โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 8) ผูประกอบการ
และวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู 13) การสรางใหคนไทย
มีสุขภาวะท่ีดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ ใน
ดานตางๆ โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมี
โอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย 12 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) 
ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดาน
พลังงาน 11) ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา โดย
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ไดแก 1) ระบบการศึกษาและ
การเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 2) 
การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการ
ผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพคร ูและอาจารย 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ
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เปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการ
พลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล  
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดวัตถุประสงค 
และเปาหมาย รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตร
ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตรเพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 5) 
การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
6. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เปนนโยบายและ
แผนหลักของชําติท่ีเปนกรอบหรือทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัย
คุกคาม เพ่ือธํารงไว ซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ โดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใชเปน
กรอบแนวทาง หรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนนิติ
บัญญัติ การกําหนดยุทธศาสตร หรือแผนดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอมแหงชาติ แผน
บริหารวิกฤตการณท่ีเก่ียวของ กับความม่ันคงแหงชาติ หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวกับ
นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความม่ันคงแหงชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชําติ ซ่ึงมีแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
19 แผน ไดแก 1) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 2) การขาวกรองและการประเมินสถานการณ
ดานความม่ันคง 3) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก ของชาติภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 4) การพัฒนาระบบ การเตรียมความพรอมแหงชาติ 
5) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 6) การสรางความสามัคคีปรองดอง 7) การปองกันและแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 8) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 9) การปองกัน
และแกไขปญหาการคามนุษย 10) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสราง ความ
ม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 13) การรักษาความม่ันคงทาง
ทะเล 14) การปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขามชาติ 15) การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
ทางไซเบอร 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 17) การรักษาความม่ันคงทาง
พลังงาน 18) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา 19) การรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)  
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 
จําแนกเปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซ่ึงนโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย 
1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของ
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ประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสราง
บทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ ในการแขงขันของไทย 6) การ
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐาน
ราก 8) การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือ
สรางการเติบโตอยางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ไดแก 1) การ
แกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การใหความชวยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 8) การแกไขปญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 9) การแกไขปญหายาเสพติดและ
สรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 11) การ
จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของ
ประชาชน และการดําเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติ วาดวยความม่ันคง เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทาง
ในการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
ของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีด
ความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/
โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว 
9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 
2565) ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความม่ันคง แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช
เปนกรอบแนวทางในการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษา
เพ่ือความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) การสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และ 5) การจัดการศึกษา
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/
โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว 
 
 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 
  มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน            
3 ระดับ ไดแก แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกับแผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความม่ันคง แผนระดับท่ี 3 
หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ใหบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว หรือจัดข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ  
ซ่ึงแผนระดับท่ี 1 และ 2 เปนแผนท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เสนอ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดศึกษา วิเคราะหความสอดคลอง
เชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 
2565 กับแผน ท้ัง 3 ระดับ ดังน ี้ 
 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 1.1 เปาหมาย คนไทยเปนคนด ีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
 1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษยสูสังคม
อนาคตท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส 
ผูเรียนท่ีมีความสํามารถพิเศษ มาขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสราง
ศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตางๆ ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค  
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 2.1 เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิต ิ 
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิต ิ 
 2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ดวย
การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรายการ
พ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน 4) คา
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เครื่องแบบนักเรียน และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซ่ึงการสนับสนุนคาใชจายดังกลาวเปน
การสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการการศึกษา สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ท่ัว
ประเทศ รวมท้ังการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียน
พ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสรางความเปนธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
3. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
 3.1 เปาหมาย บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  
 3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ
เสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพ้ืนท่ี
ดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มี
ความเขาใจ ซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียน
ไดรับโอกาส ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกัน ปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาใน
กลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคง ในระยะยาวตอไป  
แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  
 1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
  1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู  
   1.1.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
   เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
   เปาหมายท่ี 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปญญาดีข้ึน  
   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให
ผูเรียน ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 
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การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู                   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญ่ีปุน (หลักสูตร
สถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะ ในระดับตําบล  
   1.1.2 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ท่ี 21  
   แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การ
พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ  
   เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปน
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให
ผูเรียน ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครู ใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 
21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ท่ี มี คุณภาพ มี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังอาคารสถานท่ี 
แหลงเรียนรู และวัสดุอุปกรณ ดานจัดการศึกษา ท้ังบุคลํากร หลักสูตรและกิจกรรม และดานการมีสวน
รวมของเอกชน บาน วัด/ศาสนาสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ
ของผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน เปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน  
   1.1.3 แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  
   แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
   เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปญญา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให
ผูเรียน ทุกระดับและทุกกลุม ท้ังผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
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ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและ
ศักยภาพในกรประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสม กับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนา ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21การสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหกับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผูมีความสามารถ
พิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทย
โคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตร
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ 
และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
  1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
   1.2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
   เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย
สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต  
   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาผูเรียนตั้งแต 
ระดับกอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   1.2.2 แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงตั้งครรภจนถึงปฐมวัย  
   แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  
   เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึง
บริการ ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  
   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี 
การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  
   1.2.3 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน  
   แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน 
รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน  

  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ ให
บรรลุเปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอ 
การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครูวิทยาศาสตร 
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คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง และเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน 
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะ
แนวในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอและการ
มีงานทําการขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือ
และคุมครอง เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  
  1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
   1.3.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบใหความชวยเหลือ
ผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  
   1.3.2 แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม  
  แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผูท่ีตองการความ
ชวยเหลือเปนพิเศษ  
  เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนคาใชจาย ใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในโรงเรียนเรียนรวม สงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก 
โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนา
ดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการ
จัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
  1.4 ประเด็นความม่ันคง  
   1.4.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิต ิและทุกระดับเพ่ิมข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการศึกษา 
ใหเกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไขปญหา
ชวยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม  
   1.4.2 แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  
  แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึง
กันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด
ในกลุมเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา
ยาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการ
ปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย  



 

 

22 

  เปาหมายของแผนยอย  
  1) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น  
  2) ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหาร และ
พัฒนาประเทศ 
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษา และแผนการเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ให
การจัดการศึกษาพ้ืนท่ีดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท 
และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม 
พัฒนากระบวนการ ระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาใน
กลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลให ประเทศไทยมีความม่ันคงตอไป  
  1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  
   1.5.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเปน
ไทยมากข้ึนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเปนท่ี
ยอมรับ ของนานาประเทศมากข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหนักเรียน ครู 
ผูบริหาร และบคุลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา 
แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี สราง
เครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม  
   1.5.2 แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ 
และการเปนพลเมืองท่ีดี  
  แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ  
  เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลท้ังดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมดีข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการสงเสริมให
นักเรียน คร ูผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทํา
ความด ีอีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ี
ทํางาน ดานคุณธรรมอยางเปนรปูธรรม  
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  1.6 ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   1.6.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการเรียนรู
เก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
   1.6.2 แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  
  เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชน 
ตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และ
พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริต และ
ปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ  
 2. แผนการปฎิรูปประเทศดานการศึกษา  
 2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
  2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย  
  2.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
กอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษา 
ใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา  
 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
  2.2.1 ประเด็น  
   1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคล ท่ีมี
ความตองการจําเปนพิเศษ  
   2) การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษา ท่ีตองมี การ
ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน  
  2.2.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม  
   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ใน
ศูนยการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
   2) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห เพ่ือใหเด็กดอย
โอกาสไดรับการศึกษา 
   3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
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   4) การสงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูง ในถ่ิน
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
   5) การสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

  2.2.3 เปาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย  
  2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพคร ู 
  2.3.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ
และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการ
สอน สอดรบักับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  2.4.1 ประเด็น  
  1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
  2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
  3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน  
  4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
  2.4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม  
  1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนและ
ประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
  2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ท้ังโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจางครู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของ
สังคม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ  
  3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกัน ยาเสพติด
ในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือ กลุม
เด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม 
เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความ
ม่ันคง  
  4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให นักเรียน ครู ผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม
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ความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกท้ังสรางเครือขาย
ชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยาง
เปนรูปธรรม  
 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการผลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล  
  2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ  
  2.5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยทีางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล ผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 3. แผนการปฎิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3.1 เรื่องการปองกันและเฝาระวัง  
  3.1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจรติ และ
ประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  3.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนาเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนา
นวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหารครู และ
บุคลากรทางกรศึกษา  
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
 4.1 วัตถุประสงค  
  ท่ี 1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
คานิยมท่ีดี มีจิตสําธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปน
คนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
  ท่ี 1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  
  ท่ี 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความ
เขมแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  
  ท่ี 1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
  ท่ี 1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
 4.2 เปาหมายรวม  
  ท่ี 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐาน ท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ 
มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย  
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  ท่ี 2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพ อยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15  
  ท่ี 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร กับ
สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ี
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง
ไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูล
ฝอยท่ีไดรับการจัดการ อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพนาและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี
วิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
  ท่ี 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง 
ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสนิคาและคามนุษย
ลดลง มีความพรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมี
สวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา 
เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุน
และการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน  
  ท่ี 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนได
ดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องคกรปกครอง สวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและ
ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมี
บุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน  
 4.3 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
  4.3.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
  4.3.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน  
  4.3.3 เป าหมายระดับยุทธศาสตร ท่ี  3 คนไทยได รับการศึกษา ท่ี มี คุณภาพสู งตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
  4.3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการ
เสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ  
  4.3.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ ในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี 
การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู ท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ัน
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พ้ืนฐาน การจางครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทํา การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

  4.3.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดย
พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคร ูสงเสริมใหมี 
การจัดการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พัฒนาผูมี
ความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ จัดตั้งสถาบัน
ไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสราง
วิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
 4.4 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม  
  4.4.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน  
  4.4.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ  
  4.4.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายได
ต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยสงเสริมใหมีการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก คา
จัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
  4.4.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็ก และ
เยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี 
และสภาพรางกาย โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษาในระดับพ้ืนท่ีพิเศษ โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง  
 4.5 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
  4.5.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจก และขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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  4.5.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิม ขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสรางความรูความเขาใจ ความ
ตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  
 4.6 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและ
ยั่งยืน  
  4.6.1 เปาหมายระดับยทุธศาสตรท่ี 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบัน
หลักของประเทศ  
  4.6.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 ประชําชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน  
  4.6.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคม และ
ธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ โดยนําแนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนา และดําเนินกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวของกับโครงการพระราชดาริ รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 4.7 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  4.7.1 เปาหมายระดับยทุธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน  
  4.7.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝง
ใหคนไทยไมโกง  
 5. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  
 5.1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  
  5.1.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 7 ประเด็นการปองกัน 
และแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
  5.1.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน และอยูรวมกันอยางสันติสุข  
  5.1.3 ตัวชี้วัด จํานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีศึกษาตอ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น  
  5.1.4 กลยุทธ พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานสอดคลองกับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี และ
เสริมสรางความม่ันคงของชาติ โดยเรงแกปญหาพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบตอการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูในลักษณะทวิภาษา (มลายูถ่ิน-ไทย)  
 5.2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน  
  5.2.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 10 ประเด็นการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด  
  5.2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
  5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
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  5.2.4 กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษ
ของยาเสพติดเพ่ือปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน  
 5.3 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
  5.3.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 11 ประเด็นเสริมสราง
ความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
  5.3.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และ
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ  
  5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย  
  5.3.4 กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคํ่านิยมตอตาน และ
ปฏิเสธการทุจริต 
แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
 1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ  
 1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 1.4 เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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สวนท่ี 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

ทิศทางการพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) 

 

วิสัยทัศน (Vision) 
 

  เปนองคกรคุณภาพ สืบสานศาสตรพระราชา จัดการศึกษาสูความเปนเลิศดวยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี (Quality Organization to Excellent Education by the King's Philosophy through 

innovation and technology) 

พันธกิจ (Mission) 
 1.สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ มีความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

 3.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 4.พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

 5.สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง

ท่ัวถึง และเทาเทียมดวยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 6. สงเสริมการจัดการศึกษาตามศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสู

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 

เปาประสงค (Goal) 
 1.ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

 2.ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

 3.ผูเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 4.ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนมืออาชีพ 
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 5.ผูเรียนไดรับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และ

เทาทียมตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาตามศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสู

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

     7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มี

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย

และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

คานิยม (Value) : S4 

   สรางคุณภาพท่ีดี (Standard Based)   
   มีธรรมาภิบาล (Stable good governance)  
   บริการดวยใจ (Service Mind)  
   นําสมัยดวยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี(Smart Innovation and Technology) 
 
ยุทธศาสตร   

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสราง ขีดความสามารถ   

                   ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด 

     การศึกษาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
จุดเนนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 นโยบายท่ี 1.ดานความปลอดภัย 
 จุดเนน  
  1.1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เก่ียวกับโรคอุบัติใหม 
  1.2. สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการมีสุขภาวะท่ีดี 
  1.3. การประสานความรวมมือผูปกครอง และชุมชนภายนอกในการสงเสริมความปลอดภัยใหกับ
ผูเรียน 
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 นโยบายท่ี 2.ดานโอกาส  
 จุดเนน 
  2.1. ผูเรียนไดรับโอกาสการบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียมมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
  2.2. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.3. ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ ตามความถนัดและศักยภาพท่ีจะ

พ่ึงพาตนเองได 

  2.4. สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะใน

การดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายท่ี 3.ดานคุณภาพ 

 จุดเนน 

  3.1. พัฒนาผูเรียนรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

  3.2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีทักษะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ

ท่ี 21 

  3.3. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ 

  3.4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรฐาน

สมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

  3.5. พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมีคุณภาพ 

  3.6. พัฒนาสถานศึกษาใหบริหารจัดการโดยนอมนําศาสตรพระราชาและหลักธรรมาภิบาล สูการ

เปน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อาชีพ 

  3.7. พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน 

ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 นโยบายท่ี 4.ดานประสิทธิภาพ 

 จุดเนน 

  4.1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย 
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  4.2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมี

คุณภาพ (Stand Alone) 

  4.3. สนับสนุนสถานศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ

คลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4.4. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 นโยบายท่ี 5.ดานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 

 จุดเนน 

  5.1. ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต และทักษะพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และรายได 

  5.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู                 

การสงเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  5.3. สถานศึกษาสงเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา  
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในการพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง          

           
ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมายผลการดําเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.
มหาสารคาม 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 1 สงแสริมการจัด
การศึกษาใหผูเรียนมคีวามปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

    

              

1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม
ท่ีสงเสรมิสนับสนุนในการสราง
ภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบ
ใหมในทุกรูปแบบ 

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 100 100 100 100 100 100 

-กลุมสงเสรมิการจดั
การศึกษา 
-กลุมอํานวยการ 
-กลุมสงเสรมิการศึกษา
ทางไกลฯ 
-กลุมนิเทศฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน       
           
ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. 
สพม.มหาสารคาม 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 
2567 

ป 
2568 

ป 
2569 

1 รอยละของหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นท่ีตอบสนองตอการพัฒนา
กําลังคนใน 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมายเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 10 10 10 10 10 

-กลุมนิทศฯ 
-กลุมสงเสรมิการจดั
การศึกษา 

2 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยีองคความรู และสิ่งประดิษฐ
ท่ีสามารถนําไปใชประโยชน หรือตอ
ยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 80 80 80 80 80 

ทุกกลุม 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย       

           
ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.
มหาสารคาม 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ท่ี 21 

    

              

1 รอยละของผูเรียนมี
พัฒนาการดานรางกาย
อารมณจิตใจ สังคมและ
สติปญญา 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

-กลุมนิทศฯ 
-กลุม
สงเสริมการ
จัด
การศึกษา 

2 รอยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
รอยละ 50 ข้ึนไป 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3 รอยละ 3 
ม.3 รอยละ 3  
ม.6 รอยละ 1.3 

ม.3 รอยละ 3  
ม.6 รอยละ 1.3 

ม.3 รอยละ 3  
ม.6 รอยละ 1.5 

ม.3 รอยละ 3  
ม.6 รอยละ 1.8 

ม.3 รอยละ 3  
ม.6 รอยละ 2 

ม.3 รอยละ 3  
ม.6 รอยละ 2.3 

-กลุมนิทศฯ 
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ท่ี ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย ผลการดําเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอ

บ กระทรวง สพฐ. สพม.
มหาสารคาม 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 (ตอ) 

    

              

3 คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET)  

  รอยละ 41.33 
ม.3 รอยละ 40.17  
ม.6 รอยละ 31.81 

ม.3 รอยละ 40.20  
ม.6 รอยละ 31.85 

ม.3 รอยละ 40.30  
ม.6 รอยละ 31.90 

ม.3 รอยละ 40.40 
ม.6 รอยละ 32.00 

ม.3 รอยละ 40.50 
ม.6 รอยละ 32.10 

ม.3 รอยละ 40.60 
ม.6 รอยละ 33.20 

-กลุมนิทศ
ฯ 

4 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถ 
(วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ทัศนศิลป 
นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

-กลุมนิทศ
ฯ 
-กลุม
สงเสริม
การจัด
การศึกษา 

5 รอยละของนักเรียนท่ีผาน
การประเมินคณุลักษณะ
อันพึงประสงคตาม
หลักสตูรระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 82 รอยละ 82 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

-กลุมนิทศ
ฯ 
-กลุม
สงเสริม
การจัด
การศึกษา 

 



 

 

38 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.

มหาสารคาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 (ตอ) 

    

              

6 รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเสรมิและ
พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

รอยละ 95 รอยละ 95 รอยละ 100 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมนิทศฯ 
-กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
-กลุมบริหารงานบุคคล 

7 จํานวนสถานศึกษาท่ี
ไดรับการสงเสรมิ
สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถดาน
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 35 รอยละ 35 รอยละ 100 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมนิทศฯ 

 

 

 

 



 

 

39 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.
มหาสารคา

ม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 (ตอ) 

    

              

8 รอยละของครสูอน
ภาษาอังกฤษในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาไดรับการ
พัฒนาและยกระดับ
ความรูภาษาอังกฤษโดย
ใชระดับการพัฒนา
ทางดานภาษา(CEFR) 
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 100 รอยละ 100 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมนิทศฯ 

9 รอยละของผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรูและการวัด
ประเมินผลอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลายตามศักยภาพ
ของผูเรียนแตละบุคคล 

รอยละ 90 รอยละ 90 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมนิทศฯ 



 

 

40 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.
มหาสารคา

ม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 (ตอ) 

    

              

10 รอยละของสถานศึกษาท่ี
สอนในระดับม.ตน ท่ี
ไดรับการเตรียมความ
พรอมดานการอาน 
คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรในการ
ประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 

รอยละ 100 รอยละ 100 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมนิทศฯ 

11 รอยละของสถานศึกษาท่ี
จัดการเรียนการสอนท่ี
สรางสมดลุทุกดานและมี
การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาพหุปญญา
รายบุคคล 

- - 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมนิทศฯ 

 

 



 

 

41 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.
มหาสารคา

ม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ท่ี 21 (ตอ) 

    

              

12 รอยละของนักเรียนท่ี
ไดรับการคัดกรองเพ่ือ
พัฒนาพหุปญญา
รายบุคคลเพ่ิมข้ึน 

- - 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมนิทศฯ 

13 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู 
สมรรถนะหรือทักษะ
อาชีพในดานตางๆ เพ่ือ
การประกอบอาชีพการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกันใน
สังคมอยางสอดคลอง 
ตามสภาพความ
ตองการและบริบทของ
แตละพ้ืนท่ีตลอดจน
ความทาทายท่ีเปนพล
วัตรของโลกในศตวรรษ
ท่ี 21 

รอยละ80 รอยละ80 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมนิทศฯ 



 

 

42 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.
มหาสารคา

ม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ท่ี 21 (ตอ) 

    

              

14 รอยละของสถานศึกษา
ท่ีมีผลการประเมิน
ตนเองในแตละ
มาตรฐานตามระบบ
การประกันคณุภาพอยู
ในระดับดีข้ันไป 

รอยละ 80 รอยละ 80 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมนิทศฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.

มหาสารคาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชากร
วัยเรียนทุกคน 

    

              

1 อัตราการเขาเรยีนของ
ผูเรยีนแตละระดับ
การศึกษาตอประชากร
กลุมอาย ุ                   

- ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

100 รอยละ 70 รอยละ 100 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมสงเสรมิการจดั
การศึกษา  
-กลุมสงแสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สามัญ-
อาชีวศึกษา) 

78 รอยละ 70 รอยละ 100 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมสงเสรมิการจดั
การศึกษา  
-กลุมสงแสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

 

 

 



 

 

44 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.
มหาสารคา

ม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชากร
วัยเรียนทุกคน (ตอ) 

    

              

2 รอยละของผูเรียนท่ีเปนผู
พิการ ผูดอยโอกาสเขาถึง
บริการการศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามความจํา
เปน 

100 รอยละ 100 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมสงเสรมิการจดั
การศึกษา  
-กลุมนิเทศฯ 
-กลุมสงแสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

3 รอยละของสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ ไดรับ
การพัฒนาการจดั
การศึกษาตามบริบท 

85 85 85 85 85 85 85 85 

  
4 รอยละของนักเรียนท่ี

ไดรับเงินอุดหนุน
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน 

20 รอละ 20 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

-กลุมสงเสรมิการจดั
การศึกษา 
-กลุมนโยบายและแผน 
-กลุมสงเสรมิการศึกษา
ทางไกลฯ 

 



 

 

45 

ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.
มหาสารคา

ม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

1 รอยละของนักเรียนมี
ความรูความเขาใจและ
ตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

85 100 100 100 100 100 100 100 

-กลุมสงเสรมิการจดั
การศึกษา  
-กลุมอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.
มหาสารคา

ม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษา 

    
              

1 จํานวนกระบวนงานท่ี
ไดรับการปรับเปลีย่นให
เปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

2 
กระบวนงาน 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 85 
ทุกกลุม 

 



 

 

46 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.

มหาสารคาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา (ตอ) 

    
              

2 รอยละของสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีคา
คะแนนเฉลีย่การประเมนิ
คุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน 
(ITA) 

90 รอยละ 50 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 95 รอยละ 95 

กลุมนิเทศฯ 

3 โครงการของ สพท.ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตอเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติเพ่ิมข้ึน 

15 - - รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 
ทุกกลุม 

4 รอยละของนักเรียนใน
สังกัดมีพฤติกรรมท่ียดึมั่น
ความซื่อสัตยสุจริต 

50   รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
กลุมสงเสรมิการ
จัดการศึกษา 

5 รอยละของสถานศึกษานํา

รองพ้ืนท่ีนวัตกรรม

การศึกษามีความอิสระ

และความคลองตัวในการ

บริหารและการจัด

การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

60 - - - - - - - - 

 



 

 

47 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ กระทรวง สพฐ. สพม.

มหาสารคาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

  กลยุทธท่ี 4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา (ตอ) 

    
              

6 สัดสวนของเวลาท่ีครูใช
เพ่ือการเรยีนการสอน 
และงานท่ีเก่ียวของกับ
การเรยีนการสอนตองาน
อ่ืนๆ 

 - 3:2 - - - - - - - 

7 รอยละของสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการศึกษา
ตามบรบิทพนท่ี 

 - 80 - - - - - - -  
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แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณ ป 2565-2569 ปละ 

(บาท) 
รวมงบประมาณ 5 ป 

ดานความปลอดภัย 
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษา
เพ่ือความม่ันคง 

2 500,000 2,500,000 

ดานโอกาส 
นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

1 100,000 500,000 

นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสใน
การเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

9 575,000 2,875,000 

นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

2 60,000 300,000 

ดานคุณภาพ 
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

35 2,140,000 10,700,000 
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ดานประสิทธิภาพ 
นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

13 1,165,000 5,825,000 

รวม 62 4,540,000 22,700,000 
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รายละเอียดโครงการ/งบประมาณ 
แผนพัฒนา กลุมนโยบายและแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

 
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานความปลอดภยั 
ดานการจดั
การศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

รอยละของ
ผูเรยีนท่ีเขา
รวมกิจกรรม
ท่ีสงเสรมิ
สนับสนุนใน
การสราง
ภูมิคุมกัน
พรอมรับมือ
กับการ
เปลี่ยนแปลง
และภยั
คุกคาม
รูปแบบใหม
ในทุกรูปแบบ 

ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 
ประจําป ........ 

-จํานวน.....
คน 
-จํานวน.....
โรง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -น.ส.ไพลิน 
ภูมิวัน 
 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบประเมิน 

ขับเคลื่อนระบบการดูแล
ชวยเหลือสรางเสริม
โอกาสทางการศึกษาและ
ความปลอดภัยของ
นักเรียน ครูบุคลากรใน
สถานศึกษา 

-จํานวน.....
คน 
-จํานวน.....
โรง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 น.ส.อรทัย 
บุพโชติ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานโอกาส 
ดานการจดั
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความ 
สามารถใน
การแขงขัน
ของประเทศ 

รอยละของ
หลักสตูร
ฝกอบรม
วิชาชีพระยะ
สั้น 

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือการมีงานทํา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

-จํานวน....
หลักสตูร 
-จํานวน.....
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -น.ส.อรทัย 
บุพโชติ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 รอยละของ
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี
องคความรู 
และสิ่ง 
ประดิษฐท่ี
สามารถนํา 
ไปใช
ประโยชน 
หรือตอยอด
เชิงพาณิชย 

- - - - - - - - - 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานโอกาส 
ดานการสราง
โอกาสในการ
เขาถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 
และลดความ
เหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

อัตราการเขา
เรียนของ
ผูเรยีนแตละ
ระดับ
การศึกษาตอ
ประชากร
กลุมอาย ุ
- ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนตน 
- ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(สามัญ-
อาชีวศึกษา) 

การรับนักเรียนประจํา  ป
การศึกษา  ........ 

จํานวน.....
คน 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 น.ส.ธิดารัตน 
พลศร ี

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานโอกาส 
ดานการสราง
โอกาสในการ
เขาถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 
และลดความ
เหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

อัตราการเขา
เรียนของผูเรียน
แตละระดับ
การศึกษาตอ
ประชากรกลุม
อาย ุ
- ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนตน 
- ระดับ

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สามัญ-
อาชีวศึกษา) 

สงเสริมนักเรียนผูมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
บําเพ็ญประโยชนเขา
ศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาและ  
อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม (โครงการ
เด็กดีมีท่ีเรียน) 
ปงบประมาณ พ.ศ......... 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

จํานวน.....
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 น.ส.ธิดารัตน 
พลศร ี

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

  สงเสริมและกระจาย
โอกาสใหนักเรยีนไดรับ
ทุนการศึกษา โควตาเขา
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
ปการศึกษา 2565 

จํานวน ...... 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 น.ส.ธิดารัตน 
พลศร ี

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานโอกาส 
ดานการสราง
โอกาสในการ
เขาถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 
และลดความ
เหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

 สงเสริมใหโอกาส
ทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพลด
อัตราผูเรียนออก
กลางคัน   

จํานวน......
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -น.ส.อรทัย 
บุพโชติ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

รอยละของผูเรียน
ที่เปนผูพิการ 
ผูดอยโอกาส
เขาถึงบริการ
การศึกษาและ
การพัฒนา
สมรรถภาพหรือ
บริการทาง
การศึกษาที่
เหมาะสมตาม
ความจําเปน 

ขับเคลื่อนระบบการ
ดูแลชวยเหลือสราง
เสรมิโอกาสทาง
การศึกษาและความ
ปลอดภัยของนักเรียน 
ครูบุคลากรใน
สถานศึกษา 

-จํานวน.....
คน 
-จํานวน.....
โรง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมสงแสริม
การจัด
การศึกษา 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

รอยละของ
สถานศึกษาใน
พื้นที่ลักษณะ
พิเศษ ไดรับการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาตาม
บริบท 

- - - - - - - - - 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานโอกาส 
ดานการสราง
โอกาสในการ
เขาถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 
และลดความ
เหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

รอยละของ

นักเรียนท่ี

ไดรับเงิน

อุดหนุน

ปจจัยพ้ืนฐาน

สําหรับ

นักเรียน

ยากจน 

จัดเก็บขอมลูและติดตาม
การดําเนินงานระบบคดั
กรองปจจัยพ้ืนฐานเงิน
อุดหนุน นักเรียนยากจน 
(เงินทุนเสมอภาค) 

จํานวน.....
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -น.ส.อรทัย 
บุพโชติ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

การรับนักเรียนประจํา  ป
การศึกษา  ........ 

จํานวน.....
คน 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 น.ส.ธิดารัตน 
พลศร ี

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

ขับเคลื่อนและพัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประจําป ........ 

จํานวน.....
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 น.ส.อรทัย 
กลุมสงแสริม
การจัด
การศึกษา 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานโอกาส 
  พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารสูมาตรฐานสากล 

จํานวน.....
คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -นายศุภกร 
พันธุแสนา 
-นายกัน
ตินันท ฉิมพล ี
-นายปกรณ 
ชิณสิทธ์ิ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบ
รายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

ดานการจดั
การศึกษา
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

รอยละของนักเรียน
มีความรูความ
เขาใจและตระหนัก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมกิจกรรมการ
สรางจิตสํานึกดานการ
บริหารจดัการขยะและ
สิ่งแวดลอมในหนวยงาน
โดยใชกิจกรรม 5 ส 
และหลัก 3 R   

จํานวน......
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นางอุษามณี 
เหลาอรรคะ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบ
รายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

โครงการสรางจติสํานึก
ดานการบริหารจดัการ
ขยะและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา 

จํานวน......
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 น.ส.
กรรณิการ ศิริ
หลวง 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

รอยละของ
ผูเรียนมี
พัฒนาการดาน
รางกายอารมณ
จิตใจ สังคมและ
สติปญญา 

พัฒนาการจัดการเรียนรู
เชิงรุก  Active Learning 
ท่ีเนนสมรรถนะดานการ
คิดของผูเรียนในศตวรรษท่ี 
21 

จํานวน ...
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กรนันท 
กลุมนิเทศ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

รอยละของ
นักเรียนท่ีมี
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
รอยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้น 

พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู สู
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

รอยละ...... 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นางเอมอร 
จันทนนตร ี

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

คะแนนเฉล่ียผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

การยกระดับผลการเรียนรู
คณิตศาสตร สูการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู
ครูคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา 

รอยละ...... 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นางอรชุมา 
ดวงชาง 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 



 

 

58 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

คะแนนเฉลีย่ผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-
NET) 

คอนเน็กซอีดี 
(CONNEXT ED) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ........ 

-รอยละ.... 
-จํานวน....
โรง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 วาท่ีรอยโท 
สุเขตร ศรีบุญ
เรือง 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

รอยละของ
ผูเรยีนไดรับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ 
(วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร 
ทัศนศิลป 
นาฏศิลป ดนตรี 
กีฬา) 

โครงการจดังาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปการศึกษา ......... 

รอยละ..... 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 น.ส.
กรรณิการ ศิริ
หลวง 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 

 

 



 

 

59 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

รอยละของ
นักเรียนท่ีผาน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงคตาม
หลักสตูรระดับดี
ข้ึนไป 

สงเสริม พัฒนาศักยภาพ
ผูนําตามวิถี
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา ประจําป 
......... 

-จํานวน
นักเรียน....
คน 
-รอยละ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 น.ส.ไพลิน 
ภูมิวัน 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

คัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจําป
การศึกษา ......... 

-จํานวน
นักเรียน....
คน 
-รอยละ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -น.ส.ไพลิน 
ภูมิวัน 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 

 

 

 

 



 

 

60 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

รอยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับการ
สงเสริมและ
พัฒนาตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู 

การพัฒนาสมรรถนะครู
เพ่ือการจัดการเรยีนรูให
ผูเรยีนมีทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

จํานวน....
คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 น.ส.ฐิตารีย 
วิลัยเล ิศ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนของครู กลุม
สาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

จํานวน....
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นางดวงใจ 
จําปาทอง 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

สงเสริมสมรรนะครูใน
การจัดการเรยีนรู
วิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy)  บูรณาการ
สิ่งแวดลอม 

จํานวน....
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นางรุงฤทัย 
รัตนคณุศาสน 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 



 

 

61 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 
    

รอยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับการ
สงเสริมและ
พัฒนาตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู 

การพัฒนาสมรรถนะครู
ในการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
ดวยกรอบแนวคิดการบูร
ณาการความรู 
ความสามารถ ทักษะ 
การผสมผสานในการใช
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  
(Technological 
Pedagogical and 
Content Knowledge  
:TPACK) 

จํานวน....
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นางนงลักษณ 
มีแกว 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 
    

รอยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับการ
สงเสริมและ
พัฒนาตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู 

การพัฒนาสมรรถนะการ

จัดการเรียนรูของครูท่ี

สงเสริมการใชเทคโนโลยี

ผนวก เน้ือหาวิชา   

(Technological 

Pedagogical and 

Content Knowledge  

:TPACK) ดวย

กระบวนการพัฒนา

บทเรียนรวมกัน 

(Lesson Study) สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

จํานวน....
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นางนงลักษณ 
มีแกว 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

การประชุมผูบรหิาร
สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

จํานวน....
คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นางสาว
อาภรณ สิง
หะสรุิยะ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบประเมิน 



 

 

63 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 
    

รอยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับการ
สงเสริมและ
พัฒนาตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู 

ฝกทบทวนวิชา
ผูบังคับบัญชาลูกเสือใน
สถานศึกษา 

จํานวน....
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นายสวัสดิ
พงศ 

-ติดตาม 
-แบบ
ประเมิน 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 

การเสริมสรางและ
พัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน....
โรง 
จํานวน....
คน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 นางสมลักษณ 
สุวรรณเพ็ง 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

  การประเมินคดัเลือก
หนวยงานและผูมีผลงาน
ดีเดนประสพผลสําเร็จ
เปนท่ีประจักษ เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. 
(Obec Awards) ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้ง
ท่ี 11 ปการศึกษา 2565 

จํานวน....
โรง 
จํานวน....
คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นางสาวฐิตา
รีย วิลัยเลิศ 

-ติดตาม 
-แบบ
ประเมิน 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
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ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 
    

รอยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

ตลาดนัดวิชาการ สพม. 
มค : แลกเปลี่ยนเรียนรู
และสะทอนผลการ
จัดการเรียนรู 

จํานวน....
โรง 
จํานวน....
คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นางนงลักษณ 
มีแกว 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

พัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

จํานวน....
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นางชุติมา 
นามศรีอุน 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

เสรมิสรางสมรรถนะ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนง ครูผูชวยเพ่ือ
การจัดการเรยีนรูอยาง
มืออาชีพ ในศตวรรษท่ี 
21 

จํานวน....
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นางชุติมา 
นามศรีอุน 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 



 

 

65 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 
    

รอยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

ยกยอง เชิดชูเกียรติ 
สงเสริม สนับสนุน 
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ใหมีผลงานเชิงประจักษ
ตามเกณฑ 

จํานวน....
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นางชุติมา 
นามศรีอุน 

-ติดตาม 
-แบบ
ประเมิน 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 

จัดแสดงนิทรรศการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู และ
นําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

จํานวน....
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นางชุติมา 
นามศรีอุน 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

การเสริมสรางและ
พัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน...... 
คน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 นางสมลักษณ 
กลุม
บริหารงาน
บุคคล 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 



 

 

66 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 
 

จํานวนสถานศึกษา
ที่ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนา
ความสามารถดาน
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 

สงเสริมสมรรนะครูใน
การจัดการเรยีนรู
วิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy)  บูรณาการ
สิ่งแวดลอม 

จํานวน....
โรง 
จํานวน....
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นางรุงฤทัย 
รัตนคณุศาสน 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

การยกระดับผลการ
เรียนรูคณติศาสตร สูการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูครู
คณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา 

จํานวน....
โรง 
ครูจํานวน
....คน 
นักเรียน
จํานวน....
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นางอรชุมา 
ดวงชาง 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

พัฒนาการจัดการเรยีนรู
เชิงรุก Active Learning 
ท่ีเนนสมรรถนะดานการ
คิดข้ันสูงสูผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

จํานวน....
โรง 
ครูจํานวน
....คน 
นักเรียน
จํานวน....
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นางกรนันท 
วรรณทวี 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

จํานวนสถานศึกษา
ที่ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนา
ความสามารถดาน
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 

การพัฒนาครผููสอน
วิทยาการคํานวณ ระดบั
มัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามดวยระบวน
การพัฒนาบทเรียน
รวมกัน (Lesson 
Study) 

จํานวน....
โรง 
ครูจํานวน
....คน 
นักเรียน
จํานวน....
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นางนงลักษณ 
มีแกว 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

รอยละของครูสอน
ภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาไดรับ
การพัฒนาและ
ยกระดับความรู
ภาษาอังกฤษโดย
ใชระดับการพัฒนา
ทางดานภาษา

(CEFR) ตาม
เกณฑที่กําหนด 

พัฒนาทักษะครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ 

จํานวน.....
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นางรุจาภา 
อรรถวทิน 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย 

รอยละของ
ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การ
จัดการเรียนรูและ
การวัดประเมินผล
อยางมีคุณภาพใน
รูปแบบที่
หลากหลายตาม
ศักยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคล 

ติดตามการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุงตัวช้ีวัด พ.ศ. 
2560) และการ
เตรียมการใชหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

จํานวน.....
คน 
จํานวน....
โรง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นางกรนันท 
วรรณทวี 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู สู
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 

จํานวน.....
คน 
จํานวน....
โรง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นางเอมอร 
จันทนนตร ี

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

รอยละของ
สถานศึกษาท่ี
สอนในระดับม.
ตน ท่ีไดรับการ
เตรียมความ
พรอมดานการ
อาน คณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร
ในการประเมิน
ระดับนานาชาติ
ตามโครงการ 
PISA 

พัฒนากระบวน การจดั

กิจกรรมการเรียนรู

รายวิชาวิทยาศาสตร

ตามแนวทางการ 

ประเมินผลนักเรยีน

รวมกับนานาชาติ 

(PISA)โดยเนนจดัการ

เรียนรู 

ผานการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 

เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ

การเรยีนรูใน 

ศตวรรษท่ี 21 

 

จํานวน.....
คน 
จํานวน....
โรง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบ
รายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

รอยละของ
สถานศึกษาที่
จัดการเรียนการ
สอนที่สรางสมดุล
ทุกดานและมกีาร
จัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาพหุปญญา
รายบุคคล 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เรียนรวม  

จํานวน.....
คน 
จํานวน....
โรง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นางสาวธนา
ภา บุญครอบ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 รอยละของ
นักเรียนที่ไดรับการ
คัดกรองเพือ่พัฒนา
พหุปญญา
รายบุคคลเพิ่มขึ้น 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เรียนรวม 

จํานวน.....
คน 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นางสาวธนา
ภา บุญครอบ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

รอยละของผูเรียน
ไดรับการพัฒนาให
มีความรู 
สมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพในดาน
ตางๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพการ
ดํารงชีวิตอยู
รวมกันในสังคม
อยางสอดคลอง 
ตามสภาพความ
ตองการและบริบท
ของแตละพื้นที่
ตลอดจนความทา
ทายที่เปนพลวัตร
ของโลกในศตวรรษ

ที่ 21 

พัฒนาการจัดการเรยีนรู
เชิงรุก  Active 
Learning ท่ีเนน
สมรรถนะดานการคดิ
ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 
21 

จํานวน.....
คน 
จํานวน....
โรง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นางกรนันท 
วรรณทวี 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 รอยละของ
สถานศึกษาที่มีผล
การประเมินตนเอง
ในแตละมาตรฐาน
ตามระบบการ
ประกันคุณภาพอยู
ในระดับดีขั้นไป 

สงเสริมความเขมแข็งและ
พัฒนาคุณภาพระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
ปงบประมาณ ........ 

จํานวน....
โรง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วาท่ีรอยโท 
สุเขตร ศรีบุญ
เรือง 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานคุณภาพ 
ดานการ
พัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

รอยละของ
สถานศึกษาท่ีมี
ผลการประเมิน
ตนเองในแตละ
มาตรฐานตาม
ระบบการ
ประกันคณุภาพ
อยูในระดับดีข้ัน
ไป 

พัฒนาระบบนิเทศ ตติาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
ระบบบรหิาร และการ
จัดการศึกษา 

จํานวน....
โรง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นางสาว
อิทธ์ิณณัฏฐ 
นันแกว 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานประสิทธิภาพ 
ดานการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

จํานวน

กระบวนงานท่ี

ไดรับการ

ปรับเปลีย่นให

เปนดิจิทัล

เพ่ิมข้ึน 

พัฒนาระบบนิเทศ ติ

ตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลระบบบริหาร 

จํานวน......

กระบวนงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นางสาว

อิทธ์ิณณัฏฐ 

นันแกว 

-แบบรายงาน 

-แบบ

ประเมิน 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารสูมาตรฐานสากล 

จํานวน......

กระบวนงาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -นายศุภกร 

พันธุเสนา 

-นายกัน

ตินันท ฉิมพล ี

-นายปกรณ 

ชิณสิทธ์ิ 

-ติดตาม 

-สอบถาม 

-สัมภาษณ 

-สังเกต 

-แบบรายงาน 

-แบบ

ประเมิน 

อบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การเงิน การยื่นขอรับ
บําเหน็จบํานาญดวย
ตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส( 
Pension' Electronic 
Filing)ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ...... 

-จํานวน......
กระบวนงาน 
-จํานวน.....
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -นางบุญชู 
โคตรบรรเทา 
 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานประสิทธิภาพ 
ดานการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

รอยละของ
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มีคาคะแนน
เฉลี่ยการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ของหนวยงาน 
(ITA) 

การเสริมสรางคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ในสถานศึกษา 
ปองกันการ
ทุจริต”(ภายใตช่ือเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต
และกิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส) สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

-จํานวน
โรงเรียน.....
โรง 
-จํานวน
นักเรียน.....
คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 นางมิ่งขวัญ 
หนองขุนสาร 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

ตรวจสอบ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานดาน
การเงิน การบัญชี และ
พัสดุ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. .......... 

-จํานวน
โรงเรียน.....
โรง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -นางภวิสรภร 
อุปนันท 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานประสิทธิภาพ 
ดานการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

รอยละของ
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มีคาคะแนน
เฉลี่ยการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ของหนวยงาน 
(ITA) 

อบรมกฎหมายมหาชน
ในการปฏิบัตริาชการ
เพ่ือนําไปสูการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี
(กิจกรรมฝกอบรมการ
ดําเนินการทางวินัยไม
รายแรงสําหรับผูจะเปน
กรรมการสอบสวน) 

-จํานวน
โรงเรียน.....
โรง 
-จํานวน.....
คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นายปาลี
วัชรร คะ
สุวรรณวงศ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบ
รายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 โครงการของ 
สพท.ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตอ
เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ
เพ่ิมข้ึน 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
งบประมาณ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

-จํานวน.....
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -น.ส.ชลธิชา 
การถาง 
-น.ส.จรรยา 
สีแกว 
-นายปกรณ 
ชิณสิทธ์ิ 

-รายงาน
ระบบ e-
MENSCR 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานประสิทธิภาพ 
ดานการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

โครงการของ 
สพท.ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตอ
เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ
เพ่ิมข้ึน 

สรรหาผูบริหาร
สถานศึกษา ครู 
พนักงานราชการ และ
ลูกจางช่ัวคราวในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม และจดัทํา
ขอมูลสารสนเทศ
บริหารงานบุคคล 
(HRMS) 

จํานวน......
กระบวนงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -นายกฤษณ
เทพ สําเริง 
-นางอารีรัตน 
ชนะเกต ุ

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 โครงการของ 
สพท.ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตอ
เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือขายประชาสมัพันธ 

จํานวน......
กระบวนงาน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -น.ส.อาภรณ 
สิงหสุธรรม 
 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานประสิทธิภาพ 
ดานการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

โครงการของ 
สพท.ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตอ
เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ
เพ่ิมข้ึน 

การประชุมปฏิบัติการ
การประเมินสวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือยกระดับการบรหิาร
จัดการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและ
ยั่งยืน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -นางอุษามณี 
เหลาอรรคะ 
 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 โครงการของ 
สพท.ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตอ
เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ
เพ่ิมข้ึน 

วันสําคัญและงานรัฐพิธี 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ........ 

จํานวน......
กระบวนงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -น.ส.อาภรณ 
สิงหสุธรรม 
 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบรายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานประสิทธิภาพ 
ดานการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

โครงการของ 
สพท.ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตอ
เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ
เพ่ิมข้ึน 

ปรับปรุงภูมิทัศน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ...... 

 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -นายกิตติ์พิ
ภัทร กาญจน
ธนชาติ 
 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบ
รายงาน 
-แบบ
ประเมิน 

 รอยละของ
นักเรียนใน
สังกัดมี
พฤติกรรมท่ียดึ
มั่นความซื่อสตัย
สุจรติ 

เสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 
ป 2565 

-จํานวน
นักเรียน....
คน 
-รอยละ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 น.ส.อรทัย 
บุพโชติ 

-ติดตาม 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ 
-สังเกต 
-แบบ
รายงาน 
-แบบ
ประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานประสิทธิภาพ 
ดานการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

รอยละของ
สถานศึกษานํา
รองพ้ืนท่ี
นวัตกรรม
การศึกษามีความ
อิสระและความ
คลองตัวในการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา
เพ่ิมขึ้น 

- - - - - - - - - 

สัดสวนของเวลา
ท่ีครูใชเพ่ือการ
เรียนการสอน 
และงานท่ี
เก่ียวของกับการ
เรียนการสอน
ตองานอ่ืนๆ 

- - - - - - - - - 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ดานประสิทธิภาพ 
ดานการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

รอยละของ
สถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา ใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษ 
และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
ไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การศึกษาตาม
บริบทพนท่ี 

- - - - - - - - - 
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สวนท่ี 4 
การบริหารแผนสูความสําเร็จ 

 การนําแผนพัฒนา กลุมนโยบายและแผน พ.ศ. 2565 – 2569 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารและจัดการ ของกลุมนโยบาย
และแผน ท่ีจะสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมี
ปจจัยโดยนาํนโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือใหประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองมีเง่ือนไข ดังนี้ 
 1. ภาวะผูนํา ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําพาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและโรงเรียนใหสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามกลยุทธและแนวทางการพัฒนาให
บรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนด โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. มีการบริหารจัดการท่ีมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ มีการ
ควบคุมและประเมินผลอยางเปนระบบ 
 3. มีการคัดเลือกตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรม ท่ีเชื่อมโยงกับกลยุทธ และจุดเนนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสนองตอความตองการ จําเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มาจัดทําแผนพัฒนา กลุมนโยบายและแผน ระยะ 5 ป 
 4. มีการสื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา กลยุทธและแนวทางการพัฒนาใหบุคลากรใน
สังกัดทุกระดับไดรับรู เขาใจตรงกัน และตระหนักถึงการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 5. มีการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติระดับสถานศึกษาอยางจริงจัง กํากับ ติดตามและนิเทศ อยาง
ตอเนื่อง โดยทํางานเปนทีม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและใชมาตรการจูงใจท้ังเชิงบวก และลบอยาง
เหมาะสม 
 6. ยึดการปฏิบัติงาน มุงเนนใหมีจิตบริการบริหารจัดการท่ีดี พัฒนาตนเองเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูและมุงสูความเปนเลิศ 
 7. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล กําหนดบทบาทความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน 
 8. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

9. มีการประเมินผลสําเร็จของโครงการและผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พรอมท้ังรายงานตอสาธารณชน 
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ภาคผนวก 
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คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2560-2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ท่ีปรึกษา 

 1. นายสวาท  ฦาชา            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

  2. นายสุริยา  ทองบุญมา     รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

 3. นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 4. นายเอกลักษณ บุญทาว      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

คณะทํางาน 

 1. นายสวาท  ฦาชา            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

  2. นายสุริยา  ทองบุญมา     รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

 3. นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 4. นายเอกลักษณ บุญทาว      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 5. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา   ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล    

 6. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล       

 7. นางขันทอง  พิมพแสนศรี  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ             

 8. นางวราลักษณ  บุษบง   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา    

 9. นางภวิสรภร  อุปนันท        ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน   

  10. นายปกรณ  ชิณสิทธิ์           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน       

  11. นางบุญชู  โคตรบรรเทา    ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมการเงินและสินทรัพย          

  12. นางชุติมา นามศรีอุน        ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  13. นายปาลีวัชรร คะสุวรรณวงศ ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.การกลุมกฎหมายและคดี   

  14. นางสาวพิกุล  ไชยแสน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ                

   15. นางสาวจรรยา สีแกว         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

  16. นางสาวจุฬารัตน หารสระคู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

   17. นางสาวชลธชิา การถาง      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 18. นายศุภกร   พันธุเสนา       นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

   19. นายกันตินันท ฉิมพลี         เจาหนาท่ีธุรการ       

  20. ผูรับผิดชอบโครงการทุกโครงการ             
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จัดทําเอกสาร และตรวจสอบ 

  1. นายปกรณ  ชิณสิทธิ์           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 2. นางสาวชลธชิา การถาง         นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ออกแบบปก  

   นายศุภกร   พันธุเสนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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