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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
Executive Summary 

 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 
ฉบับทบทวนปี 2563 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงและเป้ำหมำย กำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมำณ พ.ศ.  2562-2565 ฉบับ
ทบทวนปี 2563 ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและเกิดเอกภำพเชิงนโยบำยของกำรและใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก ำหนดกรอบแนวคิดหลักของกำรก ำหนดแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2563 ในครั้งนี้คือ กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำบน
พ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงและกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่  เพ่ือบูรณำกำรร่วมกันพร้อมสร้ำง
โอกำสในกำรพัฒนำกำรศึกษำให้สนองต่อควำมต้องกำรของสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่ำย ใน
ขณะเดียวกันเพ่ือสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้ก้ำวสู่บริบททำงสังคมรอบด้ำนได้อย่ำงเหมำะสม
ตำมศักยภำพขององค์กร ให้เกิดศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับทำงสังคม ภำยใต้กลไกของ กำรบริหำรจัดกำรทำง
กำรศึกษำตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก ำหนดไว้ว่ำ   “ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต บูรณำกำรทุกภำคส่วน  
ตำมหลักธรรมำภิบำล  สืบสำนศำสตร์พระรำชำ พัฒนำกำรศึกษำสู่สำกล”  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2563 โดยกำรประสำนขอข้อมูลทำงกำรศึกษำและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลจัดท ำภำพรวมสภำพกำรจัดกำรศึกษำ (SWOT Analysis) ของหน่วยงำน  
กำรเสวนำระดมควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563-2565  เพ่ือ
ก ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัด ) ตลอดจนกำรน ำเสนอให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

 
สำระส ำคัญของกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565  

ฉบับทบทวนปี 2563 
หลักกำรและเหตุผล 
  แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2563 เป็นกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ระดับองค์กร ภำยใต้โครงสร้ำงของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ซึ่งมีกำร
จัดระบบริหำรจัดกำร ในรูปแบบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ซ่ึงเป็นองค์กรบริหำรที่ส ำคัญระดับพื้นที่ภำยใต้
เงื่อนไขของกำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่เรียกว่ำ Single Command เพ่ือเสริมสร้ำงเอกภำพในเชิงบริหำรให้
เกิดข้ึนในพ้ืนที่และในกำรก ำหนด กรอบ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพ้ืนที่ เน้นกำรตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่
สำมำรถสนองต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับอันจะขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติมุ่งสู่บริบทแห่งควำมเป็น
สำกล รวมทั้งมุ่งสู่กำรสร้ำงสังคมของควำมเป็น ASEAN และก้ำวสู่สังคมไทยในยุคที่ 4 ที่เรียกว่ำ Thailand 4.0 
 
 



 
 

แนวคิดพื้นฐำนในเชิงยุทธ์ศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
1. กำรใช้แผนยุทธศำสตร์เป็นกระบวนกำรหลักในกำรบริหำรจัดกำร โดยใช้แผน 

ยุทธศำสตร์เป็นเครื่องมือหรือตัวเชื่อมโยงองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่น ๆ ของระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนสถำนศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดบรรลุผลตำมที่คำดหวังไว้ 

2. กำรระดมสรรพก ำลังในกำรร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสำมำรถน ำเอำกรอบ 
แนวคิด กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  เพ่ือใช้ในกำรออกแบบและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำหรือระบบบริหำรทั้ง
ระบบ 

3. กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เป็นวิธีกำรที่องค์กรทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในพ้ืนที่ 
สำมำรถเลือกใช้เป็นยุทธศำสตร์หลักของกำรพัฒนำองค์กำรของตนเอง เพ่ือครอบคลุมระบบ 
กำรบริหำรงำนบุคคล ทั้งระบบทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ มุ่งเน้นสู่กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
       4.  กำรใช้วิธีกำรวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
กำรสื่อสำรและกำรศึกษำ เป็นยุทธศำสตร์ที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนต่อกระบวนกำรเชื่อมต่อองค์ประกอบ
และปัจจัยต่ำง ๆ ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุผลตำมจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5.  กำรสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งขององค์กรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ โดยยึดหลัก 
แห่งกำรสร้ำงธรรมำภิบำล (Good Governance) ในองค์กำร ภำยใต้กรอบแนวคิดและวิธีกำรปฏิบัติพร้อมน้อมน ำ
แนวคิดศำสตร์พระรำชำ มำใช้ทั้งระบบ   

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสรุปผลกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำม
ประเด็นนโยบำยกำรตรวจรำชกำร และกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 
2565 (ฉบับทบทวน  พ.ศ. 2562)   ดังนี้ 
 1. นโยบำย : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
        1.1 หลักสูตร/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน 
   1.1.1 STEM/ STEAM /STREAM 
                         ผลกำรด ำเนินกำร โดยครูผู้สอนที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรบูณำกำรสะเต็มศึกษำของ 
สสวท. ได้น ำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำของ สสวท.มำใช้   ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีกำรพัฒนำตำมศักยภำพและ
ควำมสำมำรถของตนเอง  จำกกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้ 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สำมำรถน ำควำมรู้มำ
ใช้แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันและเป็นนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำ กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  และน ำไปสู่กำร
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคต่อไป 
                        วิธีกำร/ปจัจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จดังนี้ 
                     1) ส่งเสริมกำรพัฒนำครูแกนน ำ/ครูต้นแบบตำมโครงกำรบูณำกำรสะเต็มศึกษำของ สสวท.ให้
เพ่ิมมำกข้ึน ให้สอดคล้องเหมำะสมและครอบคลุมระดับกำรศึกษำ 
            2) มีเวทีในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมตำมโครงกำรบูณำกำรสะเต็มศึกษำของ 
สสวท.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)  
            3) มีกำรนิเทศติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง  
            4) มีฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำ 



 
 

  1.1.2 หลักสูตร Waldorf/Montessori/High Scope/BBL 
             ผลกำรด ำเนินกำร มีโรงเรียน / สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2460  โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในแต่ละวัน ตำมกิจกรรมหลัก  6 
กิจกรรม บูรณำกำรนวัตกรรมปฐมวัยตำมบริบทของโรงเรียน / สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแต่ละแห่งมีวิธีกำร/ปัจจัยที่
สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จดังนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด และโครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีกิจกรรมที่ส ำคัญ ดังนี้ 
                     1) กำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ (ระดับปฐมวัย) จัดท ำแผนที่ 
สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำปฐมวัย (School map) และปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
(พุทธศักรำช 2561 - 2564) 
                     2) กำรประชุมปฏิบัติกำร สร้ำงกำรรับรู้เรื่อง  กำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด (พุทธศักรำช 2561 – 2564) สู่กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 
                     3) กำรประชุมปฏิบัติกำร กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช 2460 
                     4) กำรประชุมปฏิบัติกำร จัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ของหน่วยงำน /สถำนศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด  
                     5) กำรนิเทศ ก ำกับติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของหน่วยงำน/สถำนศึกษำในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
            6) จัดเวทีแสดงผลงำนทำงวิชำกำร “เปิดบ้ำนปฐมวัย สู่เด็กไทย 4.0” 
 1.1.3 กำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active  
     ผลกำรด ำเนินกำร  มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัด
จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  (Active Learning) แต่ครูผู้สอนก็ยังไม่เข้ำใจอย่ำงทั่วถึงและไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ จึงต้องมีกำรพัฒนำและส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง 
มีวิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม โดยกำร 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  
(Active Learning) โดยนิเทศแบบบูรณำกำรกำรบริหำรงำนในโรงเรียน 4 ฝ่ำย เพื่อยกระดับกำรศึกษำและกำร
สังเกตชั้นเรียน 
 1.1.4 ทักษะกำรพูด อ่ำน เขียน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
              ผลกำรด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสำนควำมร่วมมือไปยังหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือติดตำมทักษะกำรพูด อ่ำน เขียนเกี่ยวกับผู้เรียนมีทักษะภำษำอังกฤษในจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ยังเก็บ
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์  สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวมได้ดังนี้ 
             1)  สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในรูปแบบค่ำยวิชำกำร เพื่อยกระดับกำร
เรียนรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ 
   2) จ ำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ป.1 – ม.6) ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ที่เข้ำ
รับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ ผ่ำนระดับ ดี ขึ้นไป 



 
 

   3) สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทักษะกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน  ในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยใช้แบบทดสอบ  
    4) สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรสอนเสริมวิชำภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำ 
    5) ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะกำรสอนเสริม โดยเชิญครูผู้สอนที่มีควำมรู้ในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษ มำท ำกำรสอน 
    6) ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนในรำยวิชำภำษำอังกฤษน้อยมำก เนื่องจำกไม่มีพ้ืนฐำน
ภำษำอังกฤษ 
   7) กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมภำษำอังกฤษ (Boot Camp) และภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะในกำรน ำไปใช้และแก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้ 
  มีวิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จดังนี้ 
   1) สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในรูปแบบค่ำยวิชำกำร 
   2) วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จวัตถุประสงค์ตำมประเด็นกำรตรวจ
ติดตำมก็คอืได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรสอนเสริมเติมเต็มควำมรู้ให้กับนักศึกษำ เกี่ยวกับทักษะกำรพูด อ่ำน 
เขียน ท ำให้ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภำษำอังกฤษ ระดับ ดี ขึ้นไป 
 3) สถำนศึกษำได้จัดโครงกำรสอนเสริมปรับควำมรู้พ้ืนฐำนนักศึกษำ กศน. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนในรำยวิชำภำษำอังกฤษ 
          4) มีกำรจัดกิจกรรมและมีกำรประเมินภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่อง 
          5) ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหำ และวัตถุประสงค์ในกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นของผู้เรียน 

 6) ครูผู้สอนต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะท ำกำรสอน เวลำสอนต้องไม่ท ำให้ผู้เรียนอึดอัด 
7) ใช้เทคนิคท่ีหลำกหลำยในกำรสอน เช่น สอนภำษำอังกฤษด้วยเพลง เกมส์ หรือบัตรค ำ  

เป็นต้น 
          8) ใช้สื่อต่ำงๆ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น e-book  VCD ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร 
สื่อสำร  

9) มอบหมำยงำนผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเอง 
 10) กำรจัดโครงกำรมีกิจกรรมที่เน้นกำรปรับพ้ืนฐำนของภำษำอังกฤษ โดยผู้ที่มำให้ควำมรู้เป็น    
ผู้ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ จึงท ำให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้มำกยิ่งขึ้นและมีพ้ืนฐำนของวิชำภำษำอังกฤษมำกยิ่งข้ึน และ
ยังสำมำรถสนทนำกับคนอ่ืนได้ 
 1.1.5 กำรยกระดับควำมสำมำรถทำงภำษำของครู   
 ผลกำรด ำเนินกำรโดย 
    1) ใช้ CEFR เป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียน โดยน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ควำม 
สำมำรถทำงภำษำของนักเรียนและครู กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
ส่งเสริม สนับสนุนครูในสังกัดให้ข้ำรำชกำรรับกำรอบรม พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
กำรวัดประเมินผลของทุกหน่วยงำนที่จัด 



 
 

 
   2) ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรคูปองครู 
   3)  กำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงสื่อออนไลน์อย่ำงสม่ ำเสมอ  
   4)  บริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีควำมยืดหยุ่นในด้ำนโครงสร้ำง เวลำเรียน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ 
กำรวัดประเมินผล เพื่อให้นักเรียนมีโอกำสเรียนภำษำอังกฤษตำมระดับควำมสำมำรถ และเรียนรู้จำกกำรจัด
กำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 
  5)  ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching: 
CLT) เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล ได้แก่ The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบควำมคิดหลักในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษของประเทศ โดยให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษเน้นกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือน ำไปใช้จริงใน
ชีวิตประจ ำวัน  โดยได้ใช้แนวกำรสอนภำษำอังกฤษให้เป็นตำมธรรมชำติของกำรเรียนรู้  
 มีวิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม  
              1) วิเครำะห แบบเรียน / สื่อ / แหลงเรียนที่เหมำะสมในกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำตำมระดับ CEFR  
     2) จัดสภำพแวดลอม กิจกรรมเสริมหลักสูตรดำนภำษำอังกฤษ และกระตุนใหนักเรียนและผูปกครอง
เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทักษะทำงดำนภำษำอังกฤษ 
      3) จัดท ำแผนพัฒนำครู และนักเรียนโดยใชฐำนขอมูลจำกกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ดำนภำษำในกำรยกระดับครู และนักเรียนใหถึงเกณฑที่ก ำหนดและสงเสริมใหครูจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง และ
พัฒนำนักเรียนรำยบุคคล       
        4) เน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching: CLT)  ปรับกำรเรียนกำรสอนจำกกำร
เน้นไวยำกรณ์มำเป็นเน้นกำรสื่อสำรที่เริ่มจำก กำรฟัง  กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนตำมล ำดับ  
               5) ครูผู้สอนได้เรียนรู้เทคนิค วิธีกำรสอนใหม่ๆและน ำมำใช้กับนักเรียน 
 1.1.6 ทักษะกำรคิด  
 ผลกำรด ำเนินกำร  

1) สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรประเมินทักษะกำรคิด วิเครำะห์ ส ำหรับนักศึกษำท่ี 
ลงทะเบียนใหม่ในภำคเรียนที่ 1/2561 และภำคเรียนที่ 2/2561 ตำมคู่มือกำรประเมินระดับกำรรู้หนังสือของ
นักศึกษำ กศน.  

2) สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรม กำรสร้ำงทักษะกำรคิด วิเครำะห์โดยผ่ำนกิจกรรม 
ตำมโครงกำรต่ำงๆที่จัดขึ้น 
 3) จำกกำรน ำแบบประเมิน/เครื่องมือ ไปใช้ทดสอบกับผู้เรียน ผู้ประเมินได้เห็นถึงกำรพัฒนำด้ำนควำมคิด 
ควำมสำมำรถของผู้เรียนในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งผู้เรียนสำมำรถคิดแก้ปัญหำ โดยมีกระบวนกำรที่เป็นขั้นตอนและสำมำรถ
แก้ปัญหำได้อย่ำงถูกวิธี 
           มีวธิีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จดังนี้ 
        1) สถำนศึกษำได้ประเมินระดับกำรรู้หนังสือของนักศึกษำ กศน. ตำมเกณฑ์ของเครื่องมือ 
ที่ก ำหนดในคู่มือกำรประเมินระดับกำรรู้หนังสือของนักศึกษำ กศน. 



 
 

       2) สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเกี่ยวกับทักษะกำรคิด วิเครำะห์ ให้กับผู้เรียนและผู้มำใช้
บริกำร 
       3) ครูน ำเครื่องมือกำรประเมินทักษะกำรคิด วิเครำะห์ไปใช้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้ศึกษำ  
ท ำใบงำนกิจกรรมกำรประเมิน จำกนั้นครูตรวจใบกิจกรรม ให้คะแนนและอภิปรำยร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นกัน 
              4)  สพม.27 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรคิด  ได้แก่ กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรอบรมสะเต็มศึกษำ, กำรจัดท ำข้อสอบตำมแนว PISA เป็นต้น 
1.2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (civic education)  
    ผลกำรด ำเนินกำร 
        1) สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจ เพ่ือเพ่ิมทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      2) สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองโดยกำรสอดแทรกใน
กำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ 
      3) กำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร Digital Literacy เป็นกำรศึกษำที่เน้นให้ทันยุคสมัยและเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันที่สุด ผู้เรียนให้ควำมสนใจและต้องกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก เพรำะนอกจำกจะได้รับควำมรู้แล้ว 
ผู้เรียนยังสำมำรถสร้ำงรำยได้และอำชีพในระบบดิจิทัลอีกด้วย 
วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จดังนี้ 
              1) สถำนศึกษำได้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย และได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/
โครงกำรที่สถำนศึกษำได้วำงแผนกำรจัดกิจกรรม และได้ขอควำมเห็นชอบกำรด ำเนินโครงกำรจำกส ำนักงำน กศน.
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดกิจกรรมตำมนโยบำยจุดเน้นกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กศน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
       2) ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมือง เช่น ประชำธิปไตย 
ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
       3) ครูน ำหลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรออนไลน์ มำใช้สอนผู้เรียนให้มีควำมรู้และเข้ำ
ศตวรรษที่ 21 มมำกที่สุด เพรำะผู้เรียนสำมำรถน ำไปใช้ประกอบอำชีพและหำรำยได้จำกช่องทำง Digital Literacy 
ได้เพ่ิมมำกข้ึน ผู้เรียนได้มีกำรน ำเอำสินค้ำและสิ่งของที่มีและต้องกำรที่จะน ำมำขำยในเพจ และมีกำรสร้ำงเว็บเพจ 
ส ำหรับค้ำขำยควำมต้องกำรของผู้เรียนที่สุด 
     4)  มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบสมรรถนะ บูรณำกำรและสอดแทรกหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และเน้นทักษะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ 3Rs 8Cs  
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำและกระบวนกำรคุณภำพกำรศึกษำ   
 สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 1). สภำพผลกำรด ำเนินกำรในพื้นที่ตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ควำมรู้ และส่งเสริมสถำนศึกษำให้พัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เป็นงำนปกติของสถำนศึกษำ และช่วยเหลือสถำนศึกษำที่มีระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในยังไม่เข้มแข็ง มีกำรบูรณำกำรให้ควำมร่วมมือกับร่วมกับ สมศ. โดยมีตัวชี้วัด 
       1.1) ร้อยละของสถำนศึกษำทั้งหมดที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
        1.2) สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ  
   1) สถำนศึกษำได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

ภำยใน ให้แก่บุคลำกรโดยกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ และสอดคล้องกับศักยภำพและบริบทของตนเอง อันจะส่งผลให้สถำนศึกษำได้รับกำรยอมรับจำกบุคคล 
ชุมชน และสังคมต่อไป 
       2) สถำนศึกษำได้มีกำรกระจำยงำนต่ำงๆตำมแผนงำนเพ่ือให้สะดวกต่อกำรด ำเนินงำนและตรง
ตำมตัวชี้วัดของมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ท ำให้งำนต่ำงๆมีกระบวนกำรและวิธีกำร ที่
ก่อให้เกิดผลส ำเร็จของงำน     
2. นโยบำย : กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
      2.1 กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพในทุกระดับกำรศึกษำ  
  2.1.1 กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
            ผลกำรด ำเนินงำน สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัย ดังนี้ 
   - ด้ำนอำคำรสถำนที่ สถำนศึกษำได้มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ คือจัดอำคำรเรียนให้
เป็นอำคำรเอกเทศเป็นสัดส่วนเฉพำะของระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่มีควำมพร้อม โดยเฉพำะโรงเรียนที่เป็นศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบ/ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย มีกำรล้อมรั้วรอบขอบชิด ให้มีควำมปลอดภัย ส่วนสถำนศึกษำที่
มีข้อจัดด้ำนอำคำรสถำนที่ไม่สำมำรถเป็นอำคำรเอกเทศก็จะมีกำรจัดบริเวณเป็นโซนหรืออำคำร หรือห้องเรียน ให้
เป็นสัดส่วนเฉพำะระดับปฐมวัย มีกำรจัดบรรยำกำศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ได้มำตรฐำนห้องเรียน
ปฐมวัย มีมุมประสบกำรณ์ส ำหรับเด็ก กำรรักษำควำมสะอำด นอกห้องเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว สวนหย่อม ไม้ดอกไม้
ประดับ ส ำหรับเด็กให้เรียนรู้ในชีวิตประจ ำวัน เช่น ใช้น้ ำที่เหลือใช้รดต้นไม้ เป็นต้น 
  - ด้ำนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ สถำนศึกษำมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ ำเป็นส ำหรับเด็กปฐมวัย จัดวำงไว้ตำม
หลักกำรจัดห้องเรียนปฐมวัย มีทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวเด็ก และเครื่องใช้ส ำหรับใช้ร่วมกัน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นสื่อ
กำรเรียนรู้ เช่น จอทีวี (แอลซีดี) เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดวำงในที่ปลอดภัยอยู่ในระดับสำยตำเด็กและอุปกรณ์อ่ืนจัด
วำงในที่ปลอดภัย กำรรักษำควำมสะอำดอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่เสมอ 
 - ด้ำนเครื่องเล่น สถำนศึกษำได้มีกำรจัดหำสื่อ เครื่องเล่นสนำมไว้เพ่ือเป็นสื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้เสริม
ประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในกิจกรรมกลำงแจ้ง เพ่ือพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่ ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 



 
 

สถำนศึกษำบำงแห่งได้งบสนับสนุน บำงแห่งต้องช่วยเหลือตนเองโดยของบสนับสนุนจำกองค์กรภำยนอกหรืองบ
ผ้ำป่ำกำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำรตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นสนำมที่ช ำรุด ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ และมีกำร
ซ่อมแซมให้สำมำรถใช้งำนได้ปลอดภัย ถ้ำไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ก็จะน ำออกจำกสนำมไปเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย 
นอกจำกนั้นแล้ว ขณะที่เด็กเล่นเครื่องเล่นสนำมครูหรือพ่ีเลี้ยงก็ต้องคอยดูแลอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้เด็กเกิดควำม
ปลอดภัยจำกกำรเล่นทำงโรงเรียนมีกำรตรวจสอบเครื่องเล่นสนำมทุกสัปดำห์ เพ่ือให้มีควำมพร้อมส ำหรับใช้งำน
อย่ำงปลอดภัย 
 - ด้ำนกำรรับส่งนักเรียนและกำรจรำจร สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันควำมปลอดภัยกำรรับส่งนักเรียน
โดยให้ผู้ปกครองเซ็นรับส่งเด็กปฐมวัยทุกวัน ส่วนกำรจรำจร กำรเดินทำงกลับผู้ปกครองจะรับกลับตำมยำนพำหนะ
ที่น ำมำ เช่น จักรยำน  จักรยำนยนต์ รถยนต์  เดินเท้ำ  และสถำนศึกษำบำงแห่งมีรถโรงเรียนรับส่งเด็กไปกลับ 
 - ด้ำนโภชนำกำรสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโภชนำกำร โดยมีอำหำรกลำงวันตำมโครงกำรอำหำร
กลำงวันให้เด็กรับประทำน บำงแห่งก็ไม่ต้องให้เด็กห่อข้ำวมำ แต่บำงแห่งก็ให้เด็กห่อข้ำวมำจำกบ้ำนและมีอำหำ
ให้กับเด็กได้รับประทำนทุกวัน ตำมหลักโภชนำกำร โดยรำยกำรอำหำรก็จะแยกเป็นอำหำรที่เหมำะกับระดับ
ปฐมวัยและอำหำรระดับประถมศึกษำ หรือมัธยมศึกษำ ในโรงเรียนขยำยโอกำส ส่วนอำหำรว่ำงของเด็กใน    1 วัน 
มี 2 เวลำ  คือ   ช่วงเช้ำ เวลำประมำณ 10.00-10.30 น. โรงเรียนจะให้ดื่มนมซึ่งเป็นโครงกำรอำหำรเสริมนมของ
โรงเรียนทุกโรงและ ช่วงบ่ำย เวลำ ประมำณ 14.14 -14.30 น.จะได้รับส ำหรับโรงเรียนที่มีควำมพร้อมทั้ง 3 ขนำด 
ซึ่งอำหำร อำจจะเป็นของหวำน  ผลไม้ ที่มีประโยชน์ 
 - ด้ำนสุขอนำมัยสถำนศึกษำมีกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของเด็ก เริ่มจำกตรวจสุขภำพตอนเช้ำทุกวันช่วงรับ
เด็ก ตรวจควำมสะอำดของร่ำงกำย และมีกำรตรวจสุขภำพจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล โรงพยำบำล
ประจ ำอ ำเภอ และโรงพยำบำลประจ ำจังหวัด และสถำนพยำบำลอื่น ๆ 
  - ด้ำนอื่นๆ (ถ้ำมี) กำรให้ควำมรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมและป้องกันควำมปลอดภัยใน
กำรอบรมเลี้ยงดูที่บ้ำน หรือนอกบ้ำน เวลำเดินทำง ตลอดจนให้ควำมรู้เรื่องกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง   สี่ด้ำนเพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรกำรให้ควำมรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  
  2.1.2 กำรจัดกำรศึกษำในกลุ่มเด็กตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำ  
      1) จัดกำรศึกษำเพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
        1.1)  ส่งเสริมให้ประชำชนที่ตกหล่นหรือพลำดโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบโรงเรียน สำมำรถหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงกว้ำงขวำง)และต่อเนื่อง โดยจัดกำรศึกษำทั้งในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น 
มัธยมศึกษำตอนปลำย เพื่อน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ หรือเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
        1.2)  จัดโครงกำรติวเข้มเติมเต็มควำมรู้ เพื่อเสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ
เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้เกิดควำมเท่ำเทียมทั้งในเมืองและชนบท 
       2) กำรจัดเก็บข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำ  กำรจัดเก็บข้อมูล / ส ำรวจข้อมูล
เป็นไปด้วยควำมล ำบำก สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดระยะเวลำ / ส ำรวจข้อมูล 
 วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ  
       1) จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ ทั้งด้ำนภำษำ กำรเปิดโลกทัศน์ เกษตรธรรมชำติ กีฬำสีสัมพันธ์ กำรฝึกอำชีพ กำรพัฒนำศักยภำพครู 
พนักงำนรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนติดตำมละประสำนงำนแผนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุส ำเร็จ 



 
 

       2) ก ำหนดให้ กศน.ต ำบล เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรเชื่อมประสำนระหว่ำงบ้ำน  
วัด โรงเรียน เพื่อเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่ โดยด ำเนินกำรในรูปแบบของ คณะกรรมกำร กศน.ต ำบล
ในวัด ประกอบด้วย คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เจ้ำอำวำสหรือผู้น ำทำงศำสนำ ผู้น ำท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เครือข่ำยในชุมชน 
 2.1.3  DLTV/ DLIT 
    ผลกำรด ำเนินกำร โรงเรียนประสบปัญหำด้ำนระบบอินเทอร์เน็ตอย่ำงมำก มีกำรยกเลิกระบบ  
UNINET และจัดสรรงบประมำณมำเช่ำอินเทอร์เน็ตเอกชน  ซึ่งมีกำรจัดสรรระยะเวลำ 6 เดือน และงบประมำณไม่
เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน ไม่มีกำรจัดสรรงบประมำณพัฒนำบุคลำกรในโครงกำร DLIT เป็นเวลำนำน 
   วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรมี
กำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในโครงกำร  DLIT  รวมทั้งพัฒนำระบบอินเทอร์เน็ตในทุกโรงเรียนให้สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรมีกำรจัดสรรอุปกรณ์อย่ำงเพียงพอ 

ปัญหำ/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
ปัญหำ/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
 1) โรงเรียนมีทีวีที่รับสัญญำณภำพ เสียง  
ไม่ชัดเจน เนื่องจำกกำรช ำรุดของทีวี / กล่องรับ
สัญญำณ /จำนดำวเทียม ระบบสำยสัญญำณ 
รวมทั้งยังไม่ได้เปลี่ยนกล่องรับสัญญำณจำกระบบ
เก่ำ (SD) เป็นระบบใหม ่(HD)  ส่งผลให้คุณภำพ
กำรรับสัญญำณภำพ/ เสียง ไม่ชัดเจน 

1. ควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แยกต่ำงหำกจำกกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ 
 

2) กำรจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญำณ (กล่องรับ
สัญญำณ) ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อจ ำนวนห้องที่
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงไม่เพียงพอกับ
หอ้งเรียนและปัญหำกำรเสื่อมคุณภำพของกล่อง
รับสัญญำณ 

1. ควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แยกต่ำงหำกจำกกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ 
 

3)  สื่อและเนื้อหำที่สอนจำกครูต้นทำงบำงวิชำมี
เนื้อหำที่ยำก เด็กโรงเรียนขนำดเล็กปลำยทำงยัง
ตำมไม่ทันครูต้องสอนซ่อมเสริมให้อีกครั้ง 

1. ควรจัดอบรมส ำหรับครูผู้สอนโรงเรียนปลำยทำงถึง
แนววิธีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน DLTV  อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง  
2. ควรมีกำรติดตำมกำรจัดกำรเรียนอย่ำงน้อยปี
กำรศึกษำละ 2 ครั้ง และอย่ำงต่อเนื่อง 
 

   
  2.2 หลักสูตรกำรผลิตก ำลังคนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

 2.2.1 อำชีวะ 4.0/หลักสูตรอำชีวะ Premium 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย   
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

 1) สภำพผลกำรด ำเนินกำรในพ้ืนที่ตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม เป็นอย่ำงไร  



 
 

   1.1) รำยงำนกำรประเมินตนเองของแผนกวิชำ (SAR ของแผนกวิชำ) 
   1.2) รำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและมีงำนท ำประจ ำปี 
 2) วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม  
             - โครงกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   - แผนงำนกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
3. นโยบำย : กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
        3.1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร    
     3.1.1 โครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ   
    วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ 
                                        1) ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
                                        2) คัดเลือกโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรเสนอต่อกรรมกำร 
                                        3) แจ้งโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร 
                                        4) นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ตำรำงแสดงยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด/แผนงำน/โครงกำรที่ด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ 2562-2565 ฉบับทบทวน 2562 

ล ำดับ
ที ่

ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร 

1 ยุทธศำสตร์ที่  1. 
สนับสนุนกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.โครงกำรเพิ่มโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็ก
ออกกลำงคัน 
2. โครงกำร สัมมนำวิชำกำร “น้อมน ำพระรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฎิบัติ” ประจ ำปี 2562 

2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัด
ให้ผู้รับบริกำรทั้ง 3  
ระบบมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติและ  มีทักษะ
ส ำคัญส ำหรับศตวรรษ
ที่ 21 

1.โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่ 
2.โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนในกำรทดสอบระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) 
3.  โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
4.  โครงกำร Coaching Team  เพ่ือยกระดับกำรศึกษำ 
5.  โครงกำร TFE (Team For Education) 

3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำ
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมเป็นมืออำชีพสู่

1.โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 
3.โครงกำรสอบคัดเลือกและสอบแข่งขันข้ำรำชกำรครูและ
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ล ำดับ
ที ่

ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร 

สำกล บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4.โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนเพ่ือ
พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรคิดค ำนวณตำมแนวทำงนวัตกรรม
กำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 1-3 

4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมผู้เรียนทุกวัย
สำมำรถ 
ใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 

1.โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
2. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ (สร้ำงรำยได้จำก Social Media) 

5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ที่ดีของประชำกรทุก
ช่วงวัยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์มีควำมเป็น
พลเมืองและพลโลก 

1. โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส ำหรับสถำนศึกษำ 
2.โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติด้ำนยำเสพติด  
3.โครงกำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ 
4.โครงกำร ชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด 

6 ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน
มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำตำมหลัก  
ธรรมำภิบำล 

1.โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด   
2.โครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์ 
3.โครงกำรจัดงำนเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
4.โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ภำรกิจ กิจกรรมของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
5.  โครงกำรติดตำมและประเมินกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
6.  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
7.  โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
8.  โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมพนักงำนส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  
9.  โครงกำรกำรตรวจสอบภำยใน ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่จังหวัด
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ล ำดับ
ที ่

ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร 

ร้อยเอ็ด 
10.  โครงกำร สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำนและ
โรงเรียนผ่ำนกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเด็ก ครู 
ผู้ปกครอง 
11.  โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม สร้ำงเครือข่ำย
กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบในวง
รำชกำรและกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
12.  โครงกำร ยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี 2562 
 
13.  โครงกำรประกวดแถวลูกเสือระดับจังหวัด ประจ ำปี 2562 
14. โครงกำรพิธีสวนสนำมลูกเสือเนตรนำรี  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  รัชกำลที่  10 

 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ตำมกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมกรอบภำรกิจของหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 
เมษำยน  พ.ศ. 2560 และมีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่  1. สนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ิมโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส 
เด็กออกกลำงคัน โดยได้ด ำเนินกิจกรรมประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำรจัดท ำฐำนข้อมูล เด็กด้อยโอกำส เด็กออก
กลำงคันและเด็กตกหล่น กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำประชุม บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กศน.จังหวัด และ กศน.
อ ำเภอ น ำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด พร้อมทั้งจัดท ำร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
โครงกำรกำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่
เหมำะสมของจังหวัด   ผลกำรด ำเนินงำนไดช้่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ตำม
รูปแบบ/แนวทำงท่ีก ำหนด และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส 
เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมำะสมและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรระดับจังหวัด เพื่อ
สรุปผลกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคันและเด็กตกหล่น   เข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัดให้ผู้รับบริกำรทั้ง 3 ระบบมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและมีทักษะส ำคัญ
ส ำหรับศตวรรษที่ 21 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่ โดยจัดกำรอบรมปฏิบัติกำร “กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560“ ให้กับครูปฐมวัย และผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงเรียน  ละ 2 คน  จ ำนวน 54  โรงเรียน  รวมผู้เข้ำอบรมทั้งสิ้น 108 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  และศึกษำดูงำน
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวไฮสโคป (HI scope) ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด   ซ่ึง
หลักสูตรกำรพัฒนำฯ ประกอบด้วย กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนของสมองและทักษะกำรคิดเพ่ือชีวิตที่
ส ำเร็จ (EF) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดไฮสโคป  กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอส
เตสซอรี่  กิจกรรมกลุ่ม “เหลียวหน้ำ แลหลังกำรศึกษำปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชน”  และแต่งตั้งคณะกรรมกำร
นิเทศ ติดตำม ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงเครื่องมือ
กำรนิเทศ ติดตำม และด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมฯ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยทุกสังกัด ได้แก่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 – 3 ,  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และ
สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยสังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  จ ำนวน 54  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
100  ของกลุ่มเป้ำหมำยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงำนมหกรรม “เปิด
บ้ำนปฐมวัย เพ่ือเด็กไทย 4.0” เพ่ือจัดท ำพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) และกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด และคัดเลือกรูปแบบและผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
ด้ำนครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้กำรดูแลจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย ในวันที่ 25 
กรกฎำคม 2562  ณ  อำคำรอเนกประสงค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  โดยผู้เข้ำงำนมหกรรมฯ ประกอบด้วย  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหำรหน่วยงำน  ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน  อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำช
ภัฎร้อยเอ็ด   ครู/ผู้ดูและเด็ก–บุคลำกร สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย บุคลำกรที่เก่ียวข้อง  นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฎร้อยเอ็ด  จ ำนวน 200  คน  และได้รูปแบบ/ผลกำรปฏิบัติที่ดีฯ  จ ำนวน  12  ชิ้น  จดักำรประชุมปฏิบัติกำร
สร้ำงกำรรับรู้เรื่องกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยจังหวัดร้อยเอ็ด (พุทธศักรำช 2561 – 2564) สู่กำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 – 19 เมษำยน 2562 ณ ศูนย์กำร
ประชุมสำเกตุฮอล์ล และศึกษำดูงำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนว
มอนเตสซอรี่ ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ฯและ พัฒนำศักยภำพในกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย โดยผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯประกอบด้วยผู้บริหำร
กำรศึกษำผู้บริหำรโรงเรียน/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ผู้บริหำร/บุคลำกรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล พัฒนำ
เด็กปฐมวัย จ ำนวน 100 คน/  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET) โรงเรียนเอกชน
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  มีแนวทำงในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-
NET)    ปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โดยคณะกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด มีกำรส่งเสริมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และได้
นวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ดสำมำรถน ำแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง และยั่งยืน มีกำรบูรณำกำร  กำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำต่ำงๆ ใน



 
 

จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือน ำแนวทำงกำรยกระดับผลกำรเรียนมำปรับใช้กับบริบทโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด มี
กำรน ำผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเป็นจุดเริ่มต้นในกำรร่วมกันหำแนวทำงพัฒนำผลกำรทดสอบ
ให้สูงขั้นในปีกำรศึกษำต่อไป  โครงกำร TFE  (Teams For Education) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีศูนย์กลำงข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือ
ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่
คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนน  ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
ให้กับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้สถำนศึกษำในจังวัดร้อยเอ็ดมีร้อยละของ
นักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน โครงกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเอกชนในระบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  เพ่ือ
สื่อสำรแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพภำยในแก่บุคลำกรของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัด
ร้อยเอ็ดศึกษำกรณีตัวอย่ำงและถอดบทเรียนโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้นแบบที่มีระบบประกัน
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของ
โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดร้อยเอ็ดโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดและป้องกันยำเสพติด  เพ่ือวำงแผน หำ
แนวทำงในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน เยำวชนกลุ่มเสี่ยงพัฒนำกลไกกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำพัฒนำกลไกกำร
ป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพสู่สำกล 
   ด ำเนินโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ“ผลงำน 1 ปี ดีเด่น ปฏิรูปกำรศึกษำร้อยแก่นสำร
สินธุ์” ประจ ำปีพ.ศ.2562 เสริมสร้ำงมิตรภำพควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำรกับข้ำรำชกำร
และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน และในระหว่ำงข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง  และสร้ำงภำพลักษณ์อันดีระหว่ำง
องค์กร สร้ำงเสริมให้บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมีควำมผูกพันภำยในองค์กรในกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนสูงสุดอย่ำงยั่งยืน เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ร้อยเอ็ด  ได้รับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนร่วมกันในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์โดยมี
องค์ประกอบของควำมมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรับผิดชอบ และกำรมีส่วนร่วมในเป้ำหมำยเดียวกัน บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  มีควำมผูกพันภำยในองค์กรในกำรปฏิบัติรำชกำร ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์ โดยมี
องค์ประกอบของควำมมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรับผิดชอบ และกำรมีส่วนร่วมในเป้ำหมำยเดียวกันให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนสูงสุดอย่ำงยั่งยืน โครงกำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษคัดเลือกบุคคลที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์  มำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งว่ำงอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรสรรหำ
เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไดบุ้คคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์มำปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งว่ำงอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 
 
 



 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกวัยสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 
   ด ำเนินโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือ
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือ
ให้บริกำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจทั่วไป โดยผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดทุก
สังกัด จ ำนวน 42 คน ผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด
ทุกสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนที่มีประสิทธิภำพ มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นเอกภำพ ลดควำมซ้ ำซ้อน มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนได้โดยง่ำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำกรทุกช่วงวัยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง
และพลโลก 
   โครงกำรลูกเสือเนตรนำรี บ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำกรณ์ เทพยวรำงกูร เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก เพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ ำนวน 3 โรงเรียน  
และลูกเสือเนตรนำรี ยุวกำชำด และจิตอำสำได้ท ำกิจกรรมจิตอำสำและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและฟ้ืนฟูโรงเรียน 
ภำยหลังจำกภำวะน้ ำท่วม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
 โครงกำรกำรตรวจสอบภำยใน ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรตรวจสอบ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน และสถำนศึกษำเอกชน  เป็นหน่วยสอบทำน
ยืนยันข้อมูล  จ ำนวน  10  แห่ง ท ำใหผู้้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ ทรำบและลด จุดอ่อน/ควำม
เสี่ยง ในกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนรำยบุคคล   เงินอำหำรเสริม (นม)  เงินอำหำรกลำงวัน  และกิจกรรมตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ  (  O-net)   พร้อมทั้งพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้
มีประสิทธิภำพประสิทธิผล ผู้บริหำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด และกระทรวงศึกษำธิกำรมีข้อมูลใน
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนด หน่วยรับตรวจมีข้อมูลเพ่ือใช้ใน
กำรกำรควบคุม ก ำกับดูแล และมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ เหมำะสมโครงกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติใช้เป็น
กรอบ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรตำมบริบทพ้ืนที่ และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเพ่ิมมำกยิ่งข้ึน กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรน ำแผน  สู่กำรปฏิบัติเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย 
และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพ้ืนที่ และกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเขียนโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรอย่ำง มืออำชีพผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 



 
 

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำร อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้นรวมถึงมีแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงกัน และ
เพ่ิมพูนสัมพันธภำพ ในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่อไป โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม 
สร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบในวงรำชกำรและกำรอบรมวินัยของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม  และจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้กับข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด สร้ำงกลไกในกำรป้องกัน  ยับยั้งกำรทุจริตทุกรูปแบบใน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดเสริมสร้ำงพัฒนำวินัยข้ำรำชกำรและบุคลำกรในหน่วยงำนให้ด ำรงอยู่ด้วย
เกียรติและศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนกฎหมำย  ระเบียบ แบบแผน ของทำง
รำชกำรมำกขึ้นและ ลด ละเลิกกำรกระท ำผิดวินัยพร้อมน ำองค์ควำมรู้ไปสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 
กำรทุจริตภำยใน   โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือใหบุคลำกรมีควำมรู
ควำมเขำใจ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให
กำรด ำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ เปนไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด
บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมีควำมรูควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง  สำมำรถจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง จัดวำงระบบควบคุมภำยใน และจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหนวยงำนไดถูกตองตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

กำรวิเครำะห์สภำพองค์กร (SWOT Analysis) 
 กำรวิเครำะห์สภำพองค์กรเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์
กำรจัดกำรศึกษำร่วมกันของทุกฝ่ำย วิธีกำรส ำคัญโดยกำรระดมพลังสมอง (Brain Storming) เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์
สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำร ในกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มุ่งสู่อนำคตที่มีควำมเหมำะสม
และมีควำมเป็นไปได้ในกำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติเทคนิคของกำรวิเครำะห์องค์กำรที่ใช้คือ SWOT Analysis คือ
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกำส (Opportunity)  และอุปสรรค (Threat) น ำ
บทสรุปของกำรวิเครำะห์แต่ละด้ำนมำประสำนเชื่อมโยงเหตุผลและควำมน่ำจะเป็นของกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำจังหวัดโดยใช้ SWOT Matrix เป็นเครื่องมือกำรวิเครำะห์  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ไดด้ ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพองค์กำร และก ำหนด 
กรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด (Roadmap and Development  มีรำยละเอียดดังนี้   
วิสัยทัศน์     
            ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต บูรณำกำรทุกภำคส่วน  ตำมหลักธรรมำภิบำล สืบสำนศำสตร์
พระรำชำ พัฒนำกำรศึกษำสู่สำกล 

พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
 2.  ส่งเสริม กำรพัฒนำให้ผู้รับบริกำรให้มีคุณภำพและมำตรฐำน สู่ระดับชำติและระดับสำกล 
 3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของชำติเพ่ือรองรับสู่สำกล 



 
 

 4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง
และพลโลก 
 6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ตำม
หลักธรรมำภิบำล 
 
ค่ำนิยมองค์กร  SMART  
 S : Service Mind  มีจิตสำธำรณะ 
 M : Morality    มีคุณธรรม 
 A : Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 R  : Responsibility  รับผิดชอบ 
 T  : Teamwork  ท ำงำนเป็นทีม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1.  กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพ่ือพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยยึด
หลักศำสตร์พระรำชำ 
 2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
 3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของชำติเพ่ือรองรับสู่สำกล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง  เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์มีควำมเป็นพลเมืองและ
พลโลก 
 6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำตำม
หลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์ 
 1. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
 2. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะอำชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะส ำคัญ
ส ำหรับศตวรรษที่  21 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของชำติเพ่ือรองรับสู่สำกล 



 
 

 4. ประชำกรทุกช่วงวัย สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม   และสร้ำงโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและจิตใจ  
 6. ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

กลยุทธ์ 
  1.  เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ทุกช่วงวัยอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภำพ โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
 2.  เพื่อเร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
 3.  เพื่อส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะสู่ควำมควำมเป็นมือ
อำชีพ และรองรับกำรสู่สำกล 
  4.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีใน
กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เสมอ
ภำค และเท่ำเทียมกัน 
  5.  เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเน้นทั้งด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ  
  6.  เพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  7.  เพื่อส่งเสริมกำรน ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ มำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
จัดกำรศึกษำ 
  8.  เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสู่โรงเรียนสุขภำวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนำให้
ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งสุขภำพ  
 9.  เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีทักษะอำชีพ เรื่อง ข้ำวหอมมะลิ พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย  
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เพื่อพัฒนำให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งกำรเกษตรและท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ 
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2563 สู่กำรปฏิบัติ 

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำบันทำงกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ดในกำรด ำเนินกำรแปลงเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแนวทำง                  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ  ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยแผนงำน โครงกำร กิจกรรมหลักท่ี
จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน รวมทั้งกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหลัก 
 2. สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด  กับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนำของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำ 



 
 

 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญและใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกรอบในกำร
ด ำเนินงำนและบริหำรงำนของหน่วยงำน 
 4. ด ำเนินกำรชี้แจง ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดร้อยเอ็ด  ให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติได้รับทรำบ อย่ำงชัดเจนเพื่อกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5. มีกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน          
ด้วยเทคนิควิธีกำรใหม่อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งสร้ำงขวัญและก ำลังใจด้วยกำรยกย่องชมเชยให้รำงวัลเมื่อผลกำร
ด ำเนินกำรประสบผลส ำเร็จ 
 6. ประสำนงำนให้หน่วยงำนในส่วนกลำงและจังหวัด สนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงพอเพียงต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยปฏิบัติรำชกำรของหน่วยปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภำพทั่วไป 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ลักษณะทำงกำยภำพ 

1.1.1 ที่ตั้ง  จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลำงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
ทิศเหนือติดจังหวัดกำฬสินธุ์และมุกดำหำร ทิศใต้ติดจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดจังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตกติดจังหวัดมหำสำรคำม อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครระยะทำง 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 8,299.46 ตำรำง
กิโลเมตรหรือประมำณ 5,187,156 ไร่คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเป็นล ำดับที่ 10        

ของภำคและล ำดับที่ 23 ของประเทศ     
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง 
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ              
ภูมปิระเทศ โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง     
มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 
130 –160 เมตร ซึ่งสภำพพ้ืนที่และ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ด
สำมำรถแบ่งได้ ดังนี้ 
             1. พ้ืนที่ทำงตอนเหนือ
ของจั งหวัด ในพ้ืนที่ อ ำเภอหนองพอก             
อ ำ เ ภ อ โพธิ์ ชั ย  อ ำ เ ภ อ โพนทอ ง                         
และอ ำเภอเมยวดี มีลักษณะเป็นภูเขำเตี้ยๆ
และพ้ืนที่ป่ำส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ ำของ  
ล ำน้ ำยัง สภำพพ้ืนที่ลำดเทจำกทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกเข้ำหำล ำน้ ำยัง  

2.  พ้ืนที่ ตอนกลำง ในเขต
ท้องที่  อ ำ เภอเสลภูมิ  อ ำ เภออำจ
สำมำรถ อ ำเภอเมืองสรวง อ ำเภอ 

ธวัชบุรี  อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด อ ำเภอศรีสมเด็จ อ ำเภอจังหำร อ ำเภอเชียงขวัญ และอ ำเภอ
ทุ่งเขำหลวง เป็นพื้นที่รำบสูง สภำพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีแม่น้ ำชีไหลผ่ำน สภำพพ้ืนที่ลำดเทจำก
ทิศตะวันตกไปทำงทิศเหนือและตะวันออกเข้ำหำแม่น้ ำชี   
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3. พ้ืนที่ทำงตอนล่ำงในเขตท้องที่ อ ำเภอสุวรรณภูมิ อ ำเภอเกษตรวิสัย อ ำเภอปทุมรัตต์      
อ ำเภอพนมไพร อ ำเภอโพนทรำย และอ ำเภอหนองฮี เป็นที่รำบต่ ำรูปกระทะที่เรียกว่ำ “ทุ่งกุลำร้องไห้” เป็นแหล่ง
ผลิตข้ำวหอมมะลิขนำดใหญ่ สภำพพ้ืนที่ลำดเทจำกทำงทิศตะวันตกไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้ำหำแม่น้ ำมูล   
มีล ำน้ ำเสียวไหลผ่ำน และมีแม่น้ ำมูลเป็นเส้นเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร์ 

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

อ ำเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) ระยะทำง(กม.) จ ำนวนต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 493.60 0 15 201 
  อ ำเภอเกษตรวิสัย 580.13 48 13 174 
  อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน 521.99 26 12 150 
  อ ำเภอธวัชบุรี 374.00 11 12 147 
  อ ำเภอพนมไพร 519.30 64 13 160 
  อ ำเภอโพนทอง 719.15 47 14 196 
  อ ำเภอเสลภูม ิ 792.34 32 18 235 
  อ ำเภอสุวรรณภูมิ 1,107.04 52 15 199 
  อ ำเภออำจสำมำรถ 454.44 34 10 139 
  อ ำเภอปทุมรัตต์ 356.94 85 8 101 
  อ ำเภอหนองพอก 599.47 73 9 120 
  อ ำเภอเมืองสรวง 209.44 26 5 49 
  อ ำเภอโพธิ์ชัย 394.31 53 9 112 
  อ ำเภอโพนทรำย 215.85 82 5 57 
  อ ำเภอเมยวดี 180.59 72 4 43 
  อ ำเภอศรีสมเด็จ 217.67 27 8 82 
  อ ำเภอจังหำร 165.10 9 8 110 
  อ ำเภอเชียงขวัญ 127.20 12 6 66 
  อ ำเภอหนองฮ ี 132.00 78 4 54 
  อ ำเภอทุ่งเขำหลวง 138.90 22 5 51 

รวม 8,299.46  193 2,446 
ที่มำ : ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด 

   1.1.3 ภูมิอำกำศ  จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอยู่ในกลุ่มที่มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจำกลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลท ำให้อำกำศหนำวเย็น และพำยุดีเปรสชันจำก
ทะเลจีนใต้ ท ำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้ำง ระยะใกล้-ไกลทะเล จะท ำให้อำกำศมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงฤดูร้อย
และฤดูหนำวมำกเนื่องจำกไม่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเล มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศำเซลเซียส มี 3 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลำไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ และ
อิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก  
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1.1.4 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                    ในปี 2555 พ้ืนที่โดยรวมของกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 34,894.31 
ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 19,639,918 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็น
ร้อยละ 6.49 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ แบ่งกำรใช้ประโยชน์ ของพ้ืนที่ ดังนี้  

ตำรำงที่ 2  พ้ืนที่กำรเกษตร ชลประทำน และป่ำไม้ของพ้ืนที่กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ปี 2556  
                                                                                                                                   หน่วย : ไร ่  

รำยกำร ขอนแกน่ กำฬสนิธุ ์ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม รวม 
1.พื้นที่กำรเกษตร 
  - พื้นที่ชลประทำน 
2.พื้นที่ป่ำไม ้
3.พื้นที่นอกกำรเกษตร 

4,219,427 
449,641 
713,922 

1,870,395 

2,833,408 
354,000 
457,087 

1,051,221 

3,714,122 
474,277 
195,108 

1,276,926 

2,817,855 
382,767 
145,900 
343,547 

13,585,812 
1,660,685 
1,512,017 
4,542,089 

พื้นที่ท้ังหมด 6,803,744 4,341,716 5,186,156 3,307,302 19,639,918 
จ ำนวนครัวเรือนเกษตร 210,517 156,190 189,898 148,705 705,310 

ที่มำ : ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (ผลส ำรวจเบื้องต้น วันที่ 21 ม.ค. 58) 
พ้ืนที่ชลประทำน : ที่มำ โครงกำรชลประทำน จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2559)                                                                

  จำกตำรำงข้อมูลข้ำงต้น พ้ืนทีก่ลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง มีพ้ืนที่กำรเกษตรรวม 13.58 
ล้ำนไร่  โดยจังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่กำรเกษตรมำกที่สุด จ ำนวน 4.21 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.06 ของพ้ืนที่
กำรเกษตร รองลงมำได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 3.71 ล้ำน ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.34 จังหวัดกำฬสินธุ์ 2.83 ล้ำนไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 20.86 และจังหวัดมหำสำรคำมมีพ้ืนที่กำรเกษตรน้อยที่สุด 2.81 ล้ำน ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.74 ตำมล ำดับ ใน
ส่วนพ้ืนที่ชลประทำนเมื่อพิจำรณำเป็นรำยจังหวัดพบว่ำ จังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่ชลประทำนมำกที่สุด 0.47 ล้ำนไร่ คิด
เป็นร้อยละ 28.56 รองลงมำได้แก่ ขอนแก่น 0.45 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.08 มหำสำรคำม 0.38 ล้ำนไร่ คิด
เป็นร้อยละ 23.04 และ กำฬสินธุ์ 0.35 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.32 ในส่วนของพ้ืนที่ป่ำไม้จะพบว่ำ จังหวัด
ขอนแก่นมีจ ำนวนพ้ืนที่ป่ำไมม้ำกที่สุด 0.71 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมำได้แก่ กำฬสินธุ์ 0.45 ล้ำนไร่ คิด
เป็นร้อยละ 30.23 ร้อยเอ็ด 0.19 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.90  และจังหวัดมหำสำรคำม 0.14 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 9.65 ตำมล ำดับ ส่วนของพ้ืนที่นอกกำรเกษตรจังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่มำกที่สุด 1.87 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 
41.18 รองลงมำได้แก่ ร้อยเอ็ด 1.27 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.11 กำฬสินธุ์ 1.05 ล้ำน ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.14 
และมหำสำรคำม 0.34 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.56 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงท่ี 3  กำรถือครองที่ดิน และกำรใช้ที่ดินของกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ปี 2556 

หน่วย : ไร ่
รำยกำร ขอนแกน่ กำฬสนิธุ ์ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม ภำพรวมกลุ่ม 

1. กำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตร (ไร่) 
-ที่นำข้ำว 
-ที่พืชไร่ 
-ที่ไม้ผลไมย้ืนต้น 
-ที่สวนผักไมด้อก/ไม้ประดับ 
-เนื้อท่ีใช้ประทำงกำรเกษตรอื่น ๆ 
-เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกภำคกำรเกษตร 
- จ ำนวนฟำร์ม 

 
2,798,161 

948,012 
91,021 
15,482 

366,751 
1,870,395 

198,241 

 
1,656,402 

658,760 
182,314 
22,024 

313,908 
1,051,221 

139,562 

 
3,363,960 

148,520 
56,218 
6,338 

140,086 
1,276,926 

180,593 

 
2,328,152 

264,289 
40,332 
6,649 

178,433 
343,547 
135,759 

 
10,146,675 
2,019,581 

369,885 
50,493 

999,178 
4,542,089 

654,155 
2. จ ำนวนครัวเรือนเกษตร 210,217 156,190 198,898 148,705 705,310 

ที่มำ : ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มกรำคม 2558 

 จำกตำรำงข้อมูลกำรของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2556 สรุปได้ว่ำ พ้ืนที่ของกลุ่มภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง มีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 19.6 ล้ำนไร่ เป็นพ้ืนที่พ้ืนที่ป่ำไม้ 1.5 ล้ำนไร่ โดยมีเนื้อที่ใช้
ประโยชน์นอกภำคกำรเกษตร 4.5 ล้ำนไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 13.6 ล้ำนไร่ แยกเป็นที่นำข้ำ ว
รวม 10.1 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.67 จังหวัดที่มีกำรใช้ที่ดินในที่นำข้ำวมำกที่สุดคือ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจำก
เป็นจังหวัดที่มีศักยภำพในกำรท ำนำ โดยเฉพำะกำรปลูกข้ำวหอมมะลิในพ้ืนที่  ทุ่งกุลำร้องไห้ ข้ำวหอมมะลิของ
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่รู้จักและยอมรับกันโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นที่ต้องกำรของตลำดทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ เนื่องจำกข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้จะมีเอกลักษณ์และแตกต่ำงไปจำกข้ำวหอมมะลิที่ผลิตจำกแหล่งปลูก
พืชอ่ืน ๆ คือ ควำมหอม ซึ่งมีผลมำจำกสภำพของภูมิศำสตร์และแสงแดดที่เหมำะสม พอเหมำะน่ำรับประทำนท ำ
ให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และกรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ประกำศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์เมื่อวันที่ 22 
กันยำยน 2550 พ้ืนที่นำข้ำว รองลงมำได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหำสำรคำม และกำฬสินธุ์ ตำมล ำดับ 
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1.2 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร  
           1.2.1 กำรปกครอง 
        กำรปกครองในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตกำรปกครอง
ออกเป็น 20 อ ำเภอ 193 ต ำบล 2,446 หมู่บ้ำน รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4 

ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร 
 

อ ำเภอ กำรปกครอง ประชำกร รวม 
หมู่บ้ำน 
(แห่ง) 

ต ำบล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

ทต. 
(แห่ง) 

ทม. 
(แห่ง) 

อบจ. 
(แห่ง) 

ชำย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

 เมืองร้อยเอ็ด 201 15 11 3 1 1 77,117 80,286 157,403 
 เกษตรวิสัย 174 13 12 3 - - 48,889 49,199 98,088 
 จตุรพักตรพิมำน 150 12 6 7 - - 39,891 40,471 80,362 
 ธวัชบุร ี 147 12 8 5 - - 33,901 34,253 68,154 
 พนมไพร 160 13 12 2 - - 39,673 39,401 79,074 
 โพนทอง 196 14 9 6 - - 53,847 54,409 108,256 
 เสลภูม ิ 235 18 7 10 - - 56,669 58,192 114,861 
 สุวรรณภูม ิ 199 15 10 6 - - 57,884 58,289 116,173 
 อำจสำมำรถ 139 10 9 2 - - 37,281 37,003 74,284 
 ปทุมรัตต์ 101 8 6 3 - - 26,809 26,956 53,765 
 หนองพอก 120 9 8 2 - - 33,491 33,045 66,536 
 เมืองสรวง 49 5 - 4 - - 11,562 11,608 23,170 
 โพธิ์ชัย 112 9 6 4 - - 28,963 29,090 58,053 
 โพนทรำย 57 5 3 2 - - 14,035 13,952 27,987 
 เมยวดี 43 4 - 4 - - 11,448 11,550 22,998 
 ศรีสมเด็จ 82 8 5 3 - - 19,203 17,450 36,623 
 จังหำร 110 8 4 4 - - 22,888 23,291 46,179 
 เชียงขวัญ 66 6 5 1 - - 13,660 13,900 27,650 
 หนองฮ ี 54 4 3 1 - - 12,474 12,198 24,672 
 ทุ่งเขำหลวง 51 5 5 - - - 11,770 11,775 23,545 

รวม 2,446 193 129 72 1 1 651,455 656,408 1,307,863 
  ที่มำ : ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด และส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  
  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม  2559)  
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      1.2.2 ประชำกร 
      ประชำกรในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 1,307,911 

คน จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน 651,348 คน และเพศหญิง จ ำนวน 656,563 คน    โดยผู้ที่มีสัญชำติไทย และมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน จ ำนวนทั้งสิ้น 1,298,936 คน เป็นเพศชำย จ ำนวน 645,762 คน เป็นเพศหญิง จ ำนวน 
653,174 คน รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5 
  ตำรำงท่ี 5 ประชำกรจ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลักษณะข้อมลู ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
แยกตำมเพศ  651,348  656,563  1,307,911 
แยกตำมลักษณะสถำนะของบุคคล   
- ผู้ที่มีสัญชำตไิทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน  645,762  653,174  1,298,936 
-ผู้ที่ไมไ่ดส้ัญชำตไิทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน  620  295  915 
-ผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนกลำง (ทะเบียนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนดให้
จัดท ำขึ้นส ำหรับ ลงรำยกำรบุคคลที่ไม่อำจมีช่ือในทะเบียนบ้ำน) 

 3,541  2,571  6,112 

-ผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำย (ผู้ที่ยำ้ยออกแต่ยังไมไ่ด้ย้ำยเข้ำ)  1,425  523  1,948 
 ที่มำ : ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน จ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุจงัหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำเดือนธันวำคม 2560  

   ตำรำงท่ี 6 ประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) 

อำย ุ ชำย หญิง รวม อำย ุ ชำย หญิง รวม 

น้อยกว่ำ 1 ป ี 5,778 5,443 11,221 1 ปี 6,209 5,782 11,991 

2 ปี 6,412 6,026 12,438 3 ปี 6,698 6,596 13,294 

4 ปี 6,936 6,522 13,458 5 ปี 7,426 6,988 14,414 

6 ปี 7,413 6,966 14,379 7 ปี 7,065 6,612 13,677 

8 ปี 7,244 6,856 14,100 9 ปี 7,187 6,944 14,131 

10 ปี 7,386 7,242 14,628 11 ปี 7,567 6,947 14,514 

12 ปี 7,654 7,226 14,880 13 ปี 7,880 7,173 15,053 

14 ปี 7,582 7,214 14,796 15 ปี 7,724 7,273 14,997 

16 ปี 7,905 7,379 15,284 17 ปี 8,479 8,025 16,504 

18 ปี 8,996 8,146 17,142 19 ปี 9,522 8,427 17,949 
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ตำรำงท่ี 6 (ต่อ) ประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) 

อำย ุ ชำย หญิง รวม อำย ุ ชำย หญิง รวม 

18 ปี 8,996 8,146 17,142 19 ปี 9,522 8,427 17,949 

20 ปี 9,961 8,804 18,765 21 ปี 9,726 9,053 18,779 

22 ปี 9,530 9,312 18,842 23 ปี 10,026 9,537 19,563 

24 ปี 10,057 9,686 19,743 25 ปี 10,389 9,668 20,057 

26 ปี 10,139 9,661 19,800 27 ปี 10,033 9,446 19,479 

28 ปี 9,305 8,860 18,165 29 ปี 9,008 8,369 17,377 

30 ปี 9,156 8,699 17,855 31 ปี 9,644 9,039 18,683 

32 ปี 9,793 9,258 19,051 33 ปี 9,820 9,141 18,961 

34 ปี 9,974 9,228 19,202 35 ปี 10,159 9,716 19,875 

36 ปี 10,311 9,704 20,015 37 ปี 10,815 10,020 20,835 

38 ปี 10,734 10,200 20,934 39 ปี 10,466 10,069 20,535 

40 ปี 10,915 10,648 21,563 41 ปี 10,692 10,982 21,674 

42 ปี 10,955 11,078 22,033 43 ปี 11,969 11,986 23,955 

44 ปี 11,843 11,815 23,658 45 ปี 11,917 12,125 24,042 

46 ปี 12,117 12,502 24,619 47 ปี 11,833 11,919 23,752 

48 ปี 11,427 11,895 23,322 49 ปี 11,656 12,145 23,801 

50 ปี 10,714 11,259 21,973 51 ปี 10,235 10,714 20,949 

52 ปี 10,028 10,406 20,434 53 ปี 9,952 10,555 20,507 

54 ปี 8,970 9,408 18,378 55 ปี 8,540 9,033 17,573 

56 ปี 8,182 8,660 16,842 57 ปี 7,923 8,465 16,388 

58 ปี 7,850 8,432 16,282 59 ปี 7,027 7,668 14,695 

60 ปี 7,165 8,138 15,303 61 ปี 6,748 7,266 14,014 

62 ปี 5,971 6,721 12,692 63 ปี 5,920 6,563 12,483 

64 ปี 5,612 6,164 11,776 65 ปี 5,547 6,332 11,879 

66 ปี 5,181 5,978 11,159 67 ปี 5,082 5,776 10,858 
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ตำรำงท่ี 6 (ต่อ) ประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) 

อำย ุ ชำย หญิง รวม อำย ุ ชำย หญิง รวม 

68 ปี 5,025 5,937 10,962 69 ปี 4,549 5,228 9,777 

70 ปี 4,239 5,251 9,490 71 ปี 3,806 4,711 8,517 

72 ปี 3,585 4,438 8,023 73 ปี 3,076 3,881 6,957 

74 ปี 2,611 3,545 6,156 75 ปี 2,707 3,442 6,149 

76 ปี 2,209 2,936 5,145 77 ปี 2,022 2,742 4,764 

78 ปี 1,800 2,595 4,395 79 ปี 1,647 2,403 4,050 

80 ปี 1,252 2,021 3,273 81 ปี 1,195 1,939 3,134 

82 ปี 1,019 1,586 2,605 83 ปี 956 1,483 2,439 

84 ปี 842 1,435 2,277 85 ปี 725 1,244 1,969 

86 ปี 503 922 1,425 87 ปี 416 791 1,207 

88 ปี 340 584 924 89 ปี 318 579 897 

90 ปี 208 417 625 91 ปี 159 312 471 

92 ปี 124 232 356 93 ปี 83 155 238 

94 ปี 71 126 197 95 ปี 54 115 169 

96 ปี 49 83 132 97 ปี 21 46 67 

98 ปี 17 35 52 99 ปี 20 24 44 

100 ปี 16 13 29 มำกกว่ำ 100 ปี 18 33 51 

 ที่มำ : จ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ จังหวัด  ข้อมูล ณ เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560 ระบบสถิติทำงทะเบียน กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย 
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2.  ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้จัดท ำดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน 
(Human Achievement Index-HAI) เพ่ือใช้บ่งชี้ถึงควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคนในระดับจังหวัด เพ่ือประเมิน
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำคนระดับจังหวัดว่ำมีควำมก้ำวหน้ำมำกน้อยเพียงไร โดยกรอบแนวคิดกำรพัฒนำคนมีควำม
ครอบคลุม กำรมีสุขภำพที่ดี มีกำรศึกษำ มีชีวิตกำรงำน มีรำยได้ที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต มีที่อยู่อำศัยที่มั่นคง
และอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีควำมปลอดภัย มีกำรคมนำคมที่สะดวกปลอดภัย
และเข้ำถึงกำรสื่อสำรอย่ำงทั่วถึง  ตลอดจนมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและสังคมอย่ำงมีศักดิ์ศรี  ซึ่งท ำให้คนสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขหรือมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยดัชนีควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน ปี 2560 
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560 : 22) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ 

      2.1  กำรพัฒนำคนจังหวัดร้อยเอ็ด    
         จังหวัดร้อยเอ็ด มีกำรพัฒนำคนในภำพรวม อยู่ล ำดับที่ 25 จำก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI 
= 0.6075) เนื่องจำกกำรพัฒนำคนด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมมีควำมโดดเด่นอยู่ล ำดับที่ 1 จำก 77 จังหวัด 
มีตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญคือ ไม่มีประชำกรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ครัวเรือนที่มีบ้ำนและที่ดินเป็นของตนเองสูงที่สุด 
อยู่ล ำดับที่ 1 และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกน้อยมำกอยู่ล ำดับที่ 8 จำก 77 จังหวัด ประกอบกับกำรพัฒนำคน
หลำยด้ำนมีควำมก้ำวหน้ำค่อนข้ำงมำกพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ อำทิ ด้ำน สุขภำพ ด้ำนรำยได้ 
และด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชน โดยอยู่ล ำดับที่ 21, 26 และ 28 จำก 77 จังหวัด ตำมล ำดับ มีตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญคือ 
ทำรกแรกเกิดที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์น้อยที่สุด อยู่ล ำดับที่ 1  ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคน้อยอยู่
ล ำดับที่ 11 เด็กอำยุ 15-17 ปี ที่ท ำงำนน้อยมำกอยู่ล ำดับที่ 7 จำก 77 จังหวัด นอกจำกนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีจุดเด่น
ในประเด็น ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะของหมู่บ้ำนสูงมำกอยู่ล ำดับที่ 2 จำก 77 จังหวัด  ในทำง
กลับกัน กำรพัฒนำคนด้ำนกำรคมนำคมและกำรสื่อสำรมีควำมก้ำวหน้ำน้อย อยู่ล ำดับที่ 62 จำก 77 จังหวัด มีตัว
บ่งชี้ส ำคัญ หมู่บ้ำนที่ถนนสำยหลักใช้กำรได้ตลอดปี และประชำกรที่เข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ค่อนข้ำงน้อยมำก โดยอยู่
ล ำดับที่ 67 และ 65 จำก 77 จังหวัด ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีจุดด้อย ในประเด็นแรงงำนที่มี
ประกันสังคมน้อยมำกอยู่ล ำดับที่ 75 และประชำกรที่ใช้สิทธิลงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ ปี 2559 น้อยมำกอยู่
ล ำดับที่ 73 จำก 77 จังหวัด 
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ตำรำงท่ี 7 ข้อมูลของตัวชี้วัดและล ำดับที่ของตัวชี้วัดจำกทั้งหมด 77 จังหวัด 
 

 

 
  ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ, 2560 : 117 
 
 



ห น้ า  | 11 

 

      2.2  ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ 
  กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม โดยกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ กำรฝึก กำรอบรม กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัดสภำพแวดล้อม สังคม 
ให้บุคคลเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ 
ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
กำรศึกษำมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ และกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยได้กลำยเป็นเครื่องมือ
ส ำคัญต่อกำรด ำรงชีพ รวมทั้งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตยังสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรประกอบอำชีพที่ต้องแข่งขันกันใน
ทุก ๆ ด้ำน ส ำหรับประเทศไทยมีกฎหมำยบังคับให้ประชำชนทุกคนต้องจบกำรศึกษำภำคบังคับและสำมำรถเรียน
ได้จนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  

     ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำได้สะท้อนกำรศึกษำของคนไทยทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ โดย
ตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำมี 4 ตัวชี้วัด คือ จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรอำยุ 
15 ปีขึ้นไป อัตรำกำรเข้ำเรียนรวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและอำชีวศึกษำ ค่ำเฉลี่ยระดับสติปัญญำ (IQ) ของ
เด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ซึ่ง
ตัวชี้วัดดังกล่ำวเป็นตัวบ่งชี้ถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำคนด้ำนกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด  

     จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป หมำยถึง จ ำนวนระยะเวลำโดยเฉลี่ยที่ใช้
ในกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป (ทั้งกำรศึกษำในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่ำ) ซึ่งเป็นกำรประมวลจำก
ผลรวมของระยะเวลำหรือจ ำนวนปีที่ใช้ในกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปหำรด้วยจ ำนวนประชำกรอำยุ 
15 ปีขึ้นไปทั้งหมด  

     อัตรำกำรเข้ำเรียนรวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและอำชีวศึกษำ หมำยถึง ร้อยละของจ ำนวน
ประชำกรกลุ่มอำยุ 15-17 ปีที่เข้ำรับกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำต่อจ ำนวนประชำกรในกลุ่ม
เดียวกันทั้งทั้งหมด  

     ค่ำเฉลี่ยระดับสติปัญญำ (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ซึ่งระดับสติปัญญำ (Intelligent 
Quotient : IQ) เป็นควำมสำมำรถทำงควำมคิด (Cognitive Intelligence) คือควำมสำมำรถของสมองในกำรคิด วิเครำะห์ 
กำรใช้เหตุผล กำรค ำนวณ กำรเชื่อมโยง กำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด โดยสำมำรถวัดออกมำเป็นค่ำตัวเลขได้ด้วย
แบบทดสอบมำตรฐำนที่ใช้วัดควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ ซึ่งตัวเลขที่ได้นี้ก็คือค่ำ IQ (Intelligence Quotient) 
หรือระดับสติปัญญำนั่นเอง ซึ่งค่ำเฉลี่ยระดับสติปัญญำ (IQ) ระดับปกติ จะอยู่ที่ประมำณ 90-110  

    คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยผลกำร
ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งประเมินตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ครอบคลุม 5 
วิชำ (ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์) ต่อผลรวมของจ ำนวนผู้เข้ำสอบ 5 วิชำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่6 ทั้งหมด  
       กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของคนด้ำนกำรศึกษำ โดยใช้ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำเป็นเกณฑ์ในกำร
วัด ซึ่งผลกำรประเมินในภำพรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้  
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      ตำรำงท่ี 8  ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ 
ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ 

4 จังหวัดก้ำวหน้ำมำกที่สุด 4 จังหวัดในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 
ล ำดับที่ จังหวัด ค่ำดัชนี ล ำดับที่ จังหวัด ค่ำดัชนี 

1 กรุงเทพมหำนคร 0.9276 34 ขอนแก่น 0.4451 
2 ชลบุรี 0.7592 40 มหำสำรคำม 0.4074 
3 นนทบุรี 0.7246 48 ร้อยเอ็ด 0.3736 
4 ภูเก็ต 0.6926 59 กำฬสินธุ์ 0.3268 

        ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560 : 23 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภำพท่ี 1 ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ ปี 2560 จ ำแนกรำยจังหวัด 
 



ห น้ า  | 13 

 

3.  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 3.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดร้อยเอ็ด มีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัด ดังนี้   
ตำรำงท่ี  9  จ ำนวนหน่วยงำน สถำนศึกษำ และบุคลำกรในพื้นที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

      ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำแนกตำมสังกัด  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562) 
 

สังกัด/หน่วยงำน จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนครู/บุคลำกร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 1,541 238,479 14,335 

1. สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  946 202,717  

        1.1 สพฐ. 845 131,248 11,794 

           1.1.1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 231 27,067 2,409 

           1.1.2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 334 36,506 3,498 

           1.1.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 217 25,082 2,491 

           1.1.4 สพม. เขต 27 60 42,593 3,149 

           1.1.5 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ* 3 921 247 

       1.2 สช. 60 23,453 1,367 

       1.3 สอศ. 20 24,625 730 

       1.4 กศน. 20 22,470 444 

2. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

4 8,595 1,163 

3. สังกัดกระทรวงมหำดไทย (อปท.) 576 25,336 931 

4. ส ำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ/โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 

14 984 144 
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สังกัด/หน่วยงำน จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนครู/บุคลำกร 

5. กระทรวงวัฒนธรรม/วิทยำลัยนำฎศิลป
ร้อยเอ็ด* 

1 847 847 

          หมำยเหตุ : หน่วยงำนท่ีมีเครื่องหมำย * ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 
 

3.2  บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
ตำรำงที่ 10  จ ำนวนบุคคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   (ข้อมูล 10 พฤศจิกำยน 2562) 

กลุ่มงำน รวม
บุคลำกร 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ผู้บริหำร 2 2   
กลุ่มอ ำนวยกำร 12 5 7 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 12 12   
กลุ่มนโยบำยและแผน 7 7   
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 6 6   
กลุ่มลูกเสือ  ยุวกำชำด  5 4 1 
หน่วยตรวจสอบภำยใน  1 1   
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  7 7   
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 21 21   
คุรุสภำ 3 3   

รวมทั้งหมด 76 68 8 
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  3.3  ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
3.3.1  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
   กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในทุกสังกัด เป็นภำรกิจ
ส ำคัญที่มีเป้ำหมำยเดียวกันคือกำรกำรพัฒนำคุณภำพประชำกรวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561 ในกำรจัดกำรเรียนรู้ รวมถึง 
มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่จะจบชั้นประโยค (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6) ในกำรนี้กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้มีกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
หรือ O-NET ในช่วงก่อนสิ้นปีกำรศึกษำ โดยมอบหมำยให้สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรทดสอบดังกล่ำว  

   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มีหน้ำที่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะสถิติ
กำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) เพ่ือให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ดได้น ำไปในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป โดยในปีกำรศึกษำ 2561 
สถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ำร่วมกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 รำยละเอียดดังต่อไปนี้  

 

ตำรำงที่  11 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

สังกัด/ระดับ ค่ำเฉลี่ยรำยวิชำ 

ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 

ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 43.14 

ภำค 12 54.46 35.28 38.76 35.65 41.04 

ศธจ.ร้อยเอ็ด 53.34 34.70 37.97 34.63 40.16 

สพป.(ร้อยเอ็ด) 53.46 34.81 38.12 34.00 40.10 

สพป.รอ 1 56.15 38.95 40.61 37.98 43.42 

สพป.รอ 2 52.14 33.54 37.21 32.64 38.88 

สพป.รอ 3 52.55 32.29 36.83 31.82 38.37 

สช. (ร้อยเอ็ด) 53.85 35.24 38.12 38.21 41.36 

สกอ.(ร้อยเอ็ด) 57.68 40.19 38.77 41.25 44.47 
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สังกัด/ระดับ ค่ำเฉลี่ยรำยวิชำ 

ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 

กำรศึกษำพิเศษ (ร้อยเอ็ด) 41.90 23.67 30.28 28.39 31.06 

อปท.(ร้อยเอ็ด) 50.22 31.70 35.43 34.10 37.86 

 จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยเอ็ด เฉลี่ย 4 วิชำ ต่ ำกว่ำระดับประเทศ (40.16) เมื่อ
พิจำรณำตำมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำพบว่ำ หน่วยงำนที่มีค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 วิชำ สูงกว่ำระดับประเทศ ได้แก่ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด (44.47) และส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 (43.42)  

ตำรำงที่  12 จ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET  
                ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด 

สังกัด/ระดับ นักเรียนที่เข้ำสอบ
ทั้งหมด (คน) 

วิชำ (ร้อยละท่ีผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 

ภำษำไทย 
(คน) 

ภำษำอังกฤษ 
(คน) 

คณิตศำสตร ์
(คน) 

วิทยำศำสตร์
(คน) ประเทศ           701,484    463,621       160,387      182,794   150,423  

กระทรวงศึกษำธิกำร           618,251    410,403       143,057      164,750   135,080  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ           212,396    132,129         31,935        46,213     37,076  

ศธภ. 12             44,955     28,383          6,891         9,714       8,002  

จังหวัดร้อยเอ็ด             12,062       7,259          1,611         2,489       1,944  

สพฐ.              9,642       5,829          1,127         1,994       1,548  

สพป.ในจังหวัดร้อยเอ็ด              9,642       5,829          1,127         1,994       1,548  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1              2,888       1,891            553           789         682  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2              4,013       2,357            380           758         532  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3              2,741       1,581            194           447         334  

สช.              1,811       1,101            400           405         334  

สกอ. 26 19               9               8            3  

สศศ. 45 14               1               3            2  

อปท. 538 296             74             79           57  
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 จำกตำรำงที่  12 พบว่ำ จ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละวิชำเรียงล ำดับตำมจ ำนวน
นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ วิชำภำษำไทย จ ำนวน 7,259 คน วิชำคณิตศำสตร์ 
จ ำนวน 2,489 คน วิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1,944 คน และวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1,611 คน  

ตำรำงที่  13 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

สังกัด/ระดับ ค่ำเฉลี่ยรำยวิชำ 

ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 

ประเทศ 54.42 30.04 36.1 29.45 37.50 

กระทรวงศึกษำธิกำร 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90 

ศธภ. 12 52.93 28.61 35.48 28.07 36.27 

จังหวัดร้อยเอ็ด 51.83 28.47 35.15 27.71 35.79 

สพฐ. 52.56 29.06 35.57 27.9 36.27 

สพม.27 53.51 29.79 36.12 28.41 36.96 

สพป.ในจังหวัดร้อยเอ็ด 50.18 27.22 34.2 26.63 34.56 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 51.14 29.93 34.39 27.51 35.74 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 49.58 25.69 33.86 26.03 33.79 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 49.85 26.03 34.48 26.39 34.19 

สช. 47.71 25.74 32.87 26.94 33.32 

สกอ. 55.3 24.53 37.87 27.87 36.39 

สศศ. 49.11 24.6 33.26 26.79 33.44 

อปท. 48.7 24.86 32.88 26.35 33.20 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 47.65 24.55 34.12 27.41 33.43 
ส ำนักพระพุทธฯ 39.94 22.79 29.24 25.58 29.39 

 

 จำกตำรำงที่ 13  พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยเอ็ด เฉลี่ย 4 วิชำ ต่ ำกว่ำระดับประเทศ (35.79) เมื่อ
พิจำรณำตำมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำพบว่ำ หน่วยงำนที่มีค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 วิชำ ไม่มีหน่วยงำนใดที่มีคะแนนเฉลี่ย  
4 วิชำสูงกว่ำระดับประเทศ (37.50) 
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ตำรำงที่  14  จ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET  
                 ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด 

สังกัด/ระดับ นักเรียนที่เข้ำสอบ
ทั้งหมด (คน) 

วิชำ (ร้อยละท่ีผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 

ภำษำไทย 
(คน) 

ภำษำอังกฤษ 
(คน) 

คณิตศำสตร ์
(คน) 

วิทยำศำสตร์ 
(คน) 

ประเทศ             645,685   389,128         38,001        60,719       74,643  

กระทรวง             581,071   357,147         37,245        58,664       71,217  

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์)             200,466   110,268          5,456        11,885       17,671  

ศธภ. 12              43,000     24,554          1,435         3,082        4,179  

จังหวัดร้อยเอ็ด              11,457       6,168            308            839        1,040  

สพฐ.                9,762       5,413            295            801           958  

สพม.27                6,969       3,991            287            670           820  

สพป.ในจังหวัดร้อยเอ็ด                2,793       1,422                8            131           138  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1                  945         519                7             94            44  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2                1,128         550              -               28            51  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3                  720         353                1             51            43  

สช.                  815         365                7             27            50  

สกอ.                    30           19                1               1              1  

สศศ.                    94           48              -                 1              4  

อปท.                  566         268                5               9            23  

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                     51           22              -               -                4  
ส ำนักพระพุทธฯ                  139           33              -               -              -    

 จำกตำรำงที่ 14  พบว่ำ จ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละวิชำเรียงล ำดับตำมจ ำนวน
นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ วิชำภำษำไทย จ ำนวน 6,168 คน วิชำวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 1,040 คน วิชำคณิตศำสตร์ จ ำนวน 839 คน และวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 308 คน  
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ตำรำงที่ 15 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ระดับ คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ย 5 วิชำ 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ 

ประเทศ 47.31 31.41 30.72 30.51 35.16 35.02 

กระทรวงศึกษำธิกำร 47.84 31.89 31.28 30.77 35.37 35.43 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 44.29 27.23 26.15 28.84 33.93 32.09 

ศธภ 12 44.28 27.63 26.93 28.93 33.91 32.34 

ระดับจังหวัด 43.63 27.07 26.53 28.41 33.76 31.88 

สพฐ. ในจังหวัดร้อยเอ็ด 44.32 27.5 27.26 28.72 34.06 32.37 

สพม.27 44.32 27.5 27.26 28.72 34.06 32.37 

สช. 38.36 24.73 21.92 26.34 31.25 28.52 

สศศ. 41.95 22.63 18.45 25.91 32.22 28.23 

อปท. 37.66 23.04 19.94 25.6 31.25 27.50 

สถำบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ์

36.24 21.95 18.75 24.45 30.04 26.29 

ส ำนักพระพุทธฯ 33.91 21.45 19.4 25.19 31.79 26.35 

 

 จำกตำรำงที่ 15  พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยเอ็ด เฉลี่ย 5 วิชำ ต่ ำกว่ำระดับประเทศ (31.88) เมื่อ
พิจำรณำตำมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำพบว่ำ หน่วยงำนที่มีค่ำเฉลี่ยทั้ง 5 วิชำ ไม่มีหน่วยงำนใดที่มีคะแนนเฉลี่ย  
4 วิชำสูงกว่ำระดับประเทศ (35.02) 
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ตำรำงที่ 16  จ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไป จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET  
                ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด 

สังกัด/ระดับ นักเรียนที่
เข้ำสอบ
ทั้งหมด 
(คน) 

วิชำ (ร้อยละท่ีผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 

ภำษำไทย 
(คน) 

ภำษำอังกฤษ 
(คน) 

คณิตศำสตร ์
(คน) 

วิทยำศำสตร์ 
(คน) 

สังคมฯ 
(คน) 

ประเทศ 372,553 164,880      47,519        57,194       21,269        17,756  

กระทรวงศึกษำธิกำร 345,444 157,813      46,569        55,513       20,793        17,434  

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 116,563 41,505       7,037        10,280        3,725         3,022  

ศธภ.12 27,908 9,968       1,980          2,884           975           780  

จังหวัดร้อยเอ็ด 7,041 2,403          435            700           192           202  

สพม.27 6,297 2,258          424            682           191           202  

สช. 273 57             9              11              1             -    

สศศ. 50 18           -                -              -               -    

อปท. 264 50             2               5            -               -    

สถำบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ์

94 12           -                 1            -               -    
ส ำนักพระพุทธฯ 63 8           -                 1            -               -    

 

 จำกตำรำงที่ 16  พบว่ำ จ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละวิชำเรียงล ำดับตำมจ ำนวน
นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ วิชำภำษำไทย จ ำนวน 2,403 คน วิชำคณิตศำสตร์ 
จ ำนวน 700 คน วิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 435 คน วิชำสังคมศึกษำฯ 202 คน และวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 191 
คน  
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ตำรำงที่ 17 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2561  

ระดับ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 เปรียบเทยีบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561-2560 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 55.90 39.24 37.5 39.93 9.32 2.90 0.38 0.81 
ภำค 
(ภูมิศำสตร์) 

44.35 32.62 34.96 37.97 54.08 35.41 35.13 38.68 9.73 2.79 0.17 0.71 

ศธภ.12 44.68 33.06 35.16 37.87 54.46 35.65 35.28 38.76 9.78 2.59 0.12 0.89 
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

44.68 33.13 35.75 38.06 53.34 34.63 34.70 37.97 8.66 1.50 -1.05 -0.09 

สพฐ. 45.29 32.73 35.55 38.13 54.61 35.47 35.65 38.83 9.32 2.74 0.10 0.70 
สพท. 
(สพฐ.) 

44.67 32.65 35.75 38.09 53.46 34.00 34.81 38.12 8.79 1.35 -0.94 0.03 

สพป.รอ 1 46.88 36.80 38.57 40.30 56.15 37.98 38.95 40.61 9.27 1.18 0.38 0.31 
สพป.รอ 2 44.01 31.46 35.34 37.36 52.14 32.64 33.54 37.21 8.13 1.18 -1.80 -0.15 
สพป.รอ 3 43.31 30.03 33.4 36.85 52.55 31.82 32.29 36.83 9.24 1.79 -1.11 -0.02 

สช. 45.68 36.06 36.92 38.39 53.85 38.21 35.24 38.12 8.17 2.15 -1.68 -0.27 
สกอ. 50.24 36.43 36.19 41.07 57.68 41.25 40.19 38.77 7.44 4.82 4.00 -2.30 
สศศ. 44.43 33.95 34.19 37.63 41.90 28.39 23.67 30.28 -2.53 -5.56 -10.52 -7.35 
อปท. 41.29 32.77 31.89 36.21 50.22 34.10 31.70 35.43 8.93 1.33 -0.19 -0.78 

  

 

จำกตำรำงที่ 17  กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ รำยวิชำที่มีคะแนน
เพ่ิมข้ึน 2 วิชำ ได้แก่ วิชำภำษำไทย (+8.66) และวิชำภำษำอังกฤษ (+1.50) ส่วนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มีคะแนนสูงขึ้นท้ัง 4 วิชำได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
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ตำรำงที่ 18  กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2561  

ระดับ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 เปรียบเทยีบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561-2560 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ประเทศ 48.29 30.45 26.3 32.28 54.42 29.45 30.04 36.1 6.13 -1.00 3.74 3.82 
ภำค (ภูมิศำสตร์) 46.46 28.64 23.93 31.13 52.14 27.65 27.89 35.07 5.68 -0.99 3.96 3.94 
ศธ.ภำค 12 46.8 28.95 24.38 31.32 52.93 28.07 28.61 35.48 6.13 -0.88 4.23 4.16 
จังหวัดร้อยเอ็ด 46.81 28.86 24.39 31.37 51.83 27.71 28.47 35.15 5.02 -1.15 4.08 3.78 
สพฐ. 48.77 30.14 26.55 32.47 55.04 29.10 30.28 36.43 6.27 -1.04 3.73 3.96 
สพม.27 48.19 29.58 25.93 32.03 53.51 28.41 29.79 36.12 5.32 -1.17 3.86 4.09 
สพท.(สพฐ.) 45.22 27.86 22.57 30.81 50.18 26.63 27.22 34.2 4.96 -1.23 4.65 3.39 

สพป.รอ 1 45.13 28.54 23.00 30.99 51.14 27.51 29.93 34.39 6.01 -1.03 6.93 3.40 
สพป.รอ 2 46.29 27.52 23.56 31.37 49.58 26.03 25.69 33.86 3.29 -1.49 2.13 2.49 
สพป.รอ 3 43.63 25.57 20.47 29.71 49.85 26.39 26.03 34.48 6.22 0.82 5.56 4.77 

สช. 42.78 27.87 20.52 29.11 47.71 26.94 25.74 32.87 4.93 -0.93 5.22 3.76 
สกอ. 49.5 25.6 25 33.6 55.3 27.87 24.53 37.87 5.80 2.27 -0.47 4.27 
สสศ. 41.76 28.42 21.27 29.35 49.11 26.79 24.6 33.26 7.35 -1.63 3.33 3.91 
อปท. 45.79 27.23 21.41 30.49 48.7 26.35 24.86 32.88 2.91 -0.88 3.45 2.39 
สถำบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ์ 

45.46 25.95 21.07 27.27 47.65 27.41 24.55 34.12 2.19 1.46 3.48 6.85 

ส ำนักพระพุทธฯ 39.88 26.43 19.42 27.57 39.94 25.58 22.79 29.24 0.06 -0.85 3.37 1.67 
 

จำกตำรำงที่  18  กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ รำยวิชำที่มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 3 วิชำ 
ได้แก่ วิชำภำษำไทย (+5.02) วิชำคณิตศำสตร์ (+4.08) และวิชำวิทยำศำสตร์ (+3.78) ส่วนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มีคะแนนสูงขึ้นท้ัง 4 วิชำได้แก่ โรงเรียนในส ำนักงำนเขต
พ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนในสังกัดสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยำลัยนำฏศิลป์ร้อยเอ็ด) 



ห น้ า  | 23 

 

ตำรำงที่ 19  กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2561  

ระดับ ปีกำรศึกษำ 2561 เปรียบเทยีบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561-2560 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ 

ประเทศ 47.31 31.41 30.72 30.51 35.16 -1.94 3.10 6.19 1.14 0.46 
ภำค (ภูมิศำสตร์) 44.29 27.23 26.15 28.84 33.93 -2.34 2.87 5.17 1.43 0.9 
ศธ.ภำค 12 44.28 27.63 26.93 28.93 33.91 -2.21 2.93 5.34 1.38 0.88 
จังหวัดร้อยเอ็ด 43.63 27.07 26.53 28.41 33.76 -2.65 3.12 5.21 1.39 1.04 
สพม.27 44.32 27.5 27.26 28.72 34.06 -2.63 3.25 5.44 1.39 1.03 
สช. 38.36 24.73 21.92 26.34 31.25 -2.07 2.61 4.61 1.65 1.34 
สศศ. 41.95 22.63 18.45 25.91 32.22 0.22 0.61 0.80 0.15 2.22 
อปท. 37.66 23.04 19.94 25.6 31.25 -4.02 2.10 2.83 1.27 0.75 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 36.24 21.95 18.75 24.45 30.04 -2.73 2.27 3.59 1.24 0.91 
ส ำนักพระพุทธฯ 33.91 21.45 19.4 25.19 31.79 0.31 1.50 5.06 3.49 3.95 
 

  จำกตำรำงที่ 19 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ รำยวิชำที่มี
คะแนนเพ่ิมขึ้น 4 วิชำ ได้แก่ วิชำภำษำอังกฤษ (+3.12) วิชำคณิตศำสตร์ (+5.21) วิชำวทิยำศำสตร์ (+1.39) และวิชำสังคมศึกษำ ฯ (1.04) ส่วนหนว่ยงำน
ทำงกำรศึกษำที่มีคะแนนสูงขึ้นทั้ง 5 วิชำได้แก่ โรงเรียนในส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ (สศศ.) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ.)  
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ตำรำงที่ 20 ผลกำรทดสอบระดับชำติ N-NET ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด 

สำระวิชำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย 

ทักษะกำร
เรียนรู้ 

38.26 41.08 39.67 35.21 37.94 36.58 34.99 34.01 34.50 

ควำมรู้พ้ืนฐำน 32.82 45.92 39.37 32.03 34.73 33.38 25.18 27.59 26.39 
กำรประกอบ
อำชีพ 

43.28 34.25 38.77 42.80 28.57 35.69 40.05 25.61 32.83 

กำรด ำเนินชีวิต 48.56 55.75 52.16 41.79 42.03 41.91 36.13 34.87 35.50 
กำรพัฒนำ
สังคม 

41.13 44.92 43.03 33.44 42.05 37.75 28.22 39.54 33.88 

ค่ำเฉลี่ย 40.81 44.38 42.60 37.05 37.06 37.06 32.91 32.32 32.62 
  

จำกตำรำงที่ 20   แสดงคะแนนจำกกำรทดสอบระดับชำติ N-NET  ปีกำรศึกษำ  2561  ระดับจังหวัด
ร้อยเอ็ด จำก 3 ระดับชั้น ในกำรทดสอบ 5 สำระวิชำ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยรวมในระดับชั้นประถำมศึกษำมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด (42.60)  รองลงมำคือระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (37.06)  ระดับมัธยมตอนปลำยค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำ
ที่สุด (32.62) 

ตำรำงที่ 21  ผลกำรทดสอบ V-NET ปีกำรศึกษำ 2561 

ที ่ ทักษะ/สำระ ปีกำรศึกษำ 2561 

ค่ำร้อยละ 

ปวช. ปวส. 

1 สังคมและกำรด ำรงชีวิต  39.07 38.27 

2 ภำษำและกำรสื่อสำร 29.06 29.5 

3 กำรจัดกำรงำนอำชีพ 50.05 50.78 

4 กำรคิดและกำรแก้ปัญหำ 40.78 35.35 

ค่ำเฉลี่ย 39.74 38.48 

  

จำกตำรำงที่ 21    แสดงผลกำรทดสอบ V-NET  ปีกำรศึกษำ2561 ในกำรทดสอบ  2  ระดับชั้นคือ 
ปวช. 3 และ ปวส.2 จำก  4 ทักษะ/สำระ พบว่ำผลกำรทดสอบในระดับชั้น ปวช.3 ค่ำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  
39.71 ระดับชั้น ปวส.2 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 38.48   
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 เมื่อพิจำรณำรำยทักษะ/สำระ พบว่ำในชั้น ปวช. 3 มีทักษะ/สำระท่ีมีค่ำร้อยละ สูงสุด คือสำระกำร
จัดกำรงำนอำชีพ (50.05) รองลงมำคือ  กำรคิดและกำรแก้ปัญหำ (40.78) ในชั้น ปวส.2 ทักษะ/สำระที่มีค่ำ
ร้อยละสูงสุดคือ กำรจัดกำรงำนอำชีพ (50.78) รองลงมำคือ สังคมและกำรด ำรงชีวิต (38.27)  
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ 

 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) นโยบำยรัฐบำล นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  แผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร และบริบทต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องมำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  
และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 

1. ยุทธศำสตร์ชำติ  
 คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติได้ด ำเนินกำรยกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์แห่งชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและ
ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
    วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
    เป้ำหมำย 
         1. ควำมมั่นคง 
       1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง    
   1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคงเป็นกลไกที่น ำไปสู่ 
กำรบริหำรประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล     
     1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชน  มี
ควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น    
     1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีที่อยู่
อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
     1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ   
    2. ควำมมั่งค่ัง    
     2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน
มำกขึ้น   
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   2.2 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค 
ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุนและกำรท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำคและระดับ
โลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง 
   2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม    
      3. ควำมยั่งยืน    
        3.1 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดีไม่สร้ำงมลภำวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์    
      3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชำคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดี
ขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
      3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
  วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์     
       2. เพ่ือเพ่ิม กระจำยโอกำสและคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม    
         3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร    
       4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม   
 

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
กำรพัฒนำประเทศในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของ

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่กำรปฏิบัติโดยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณำกำร  กำร
พัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำร  ควำม
เสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคนมีควำมเป็นคน ที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดี มีควำมสุขและอยู่
ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีส ำหรับคน
ไทย พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 
มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
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พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 
2579”ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปี
แรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”  
   เป้ำหมำยรวม ประกอบด้วย 6 เป้ำหมำย โดยมีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร จ ำนวน 3 เป้ำหมำย ดังนี้ 
   เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม
บรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มี
ควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำม   ทำงจิตวิญญำณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
       เป้ำหมำยที่ 2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำก 
มีควำมเข้มแข็ง ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มี
คุณภำพอย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม 

    เป้ำหมำยที่ 6 มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย
อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
  วัตถุประสงค์  
                 1. เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ สำมำรถพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต     
                 2. เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้ำงที่เข้มแข็ง มีเสถียรภำพ แข่งขันได้ ยั่งยืน               
                 3. เพื่อรักษำทุนธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุลของระบบนิเวศน์    
 4. เพื่อสร้ำงควำมม่ันคงภำยในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยคุกคำมข้ำมชำติ     

 5. เพื่อให้กำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรในลักษณะเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนที่ยึดหน้ำที่และพ้ืนที่  
ท ำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพและปรำศจำกคอร์รัปชั่น   
 
3. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558-2564) 
    นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ก ำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมมั่ นคงของ
ภำครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติและ
ส่วนที่ 2 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติทั่วไป โดยก ำหนดกรอบควำมคิดหลักจำกกำรก ำหนดนโยบำยได้ค ำนึงถึง
ค่ำนิยมหลักของชำติ 12 ประกำร ดังนี้   
    วิสัยทัศน์ “ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต ประเทศมีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มีบทบำทเชิงรุกใน
ประชำคมอำเซียนและด ำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ” 
    นโยบำยควำมม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 นโยบำยส ำคัญเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบำย  

 นโยบำยที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
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 นโยบำยที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ 2.4) ส่งเสริมให้
ประชำชนเกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชำติ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น
ชำติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

  นโยบำยที่ 3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  3.3) เสริมสร้ำง 
สันติสุขและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเป็นพลังในกำรเข้ำถึงประชำชน          
 

4. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภำ วันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎำคม 2562 
  ประเทศไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนวิสัยทัศน์และกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ ของผู้น ำ
ประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในกำรขับเคลื่อนประเทศของรัฐบำลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนำแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบำลได้ก ำหนด นโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ดังนี้ 
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน ซึ่งเก่ียงข้องกับภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
 นโยบำยหลัก จ ำนวน 6 ด้ำน ได้แก่  
 1)  ด้ำนที่ 2. กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ  
   ข้อ 2.2 ปลูกจิตส ำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีควำมเป็นชำติไทย กำรมี จิตสำธำรณะและ
กำรมีส่วนร่วมท ำประโยชน์ให้ประเทศ รักษำผลประโยชน์ของชำติ  ควำมสำมัคคีปรองดองและควำม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่ำงกันของประชำชน  โดยสถำบันกำรศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยของคนในชำติ หลัก
คิดที่ถูกต้อง สร้ำงค่ำนิยม “ประเทศไทยส ำคัญที่สุด” กำรเคำรพกฎหมำยและกติกำของสังคม ปรับ
สภำพแวดล้อมทั้งภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ   
   ข้อ 2.5 แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังทั้งระบบ ด้วยกำรบังคับใช้ กฎหมำยอย่ำง
เคร่งครัด ปรำบปรำมแหล่งผลิตและเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด โดยเฉพำะผู้มีอิทธิพล และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเด็ดขำด ป้องกันเส้นทำงกำรน ำเข้ำส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้ำน กำรลดจ ำนวนผู้ค้ำ
และผู้เสพรำยใหม่ และให้ควำมรู้เยำวชนถึงภัยยำเสพติด อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษำผู้เสพผ่ำน
กระบวนกำรทำงสำธำรณสุข 
 2) ด้ำนที่ 3. กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม    
   ข้อ 3.2 ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ควำมซื่อสัตย์ 
กำรมีวินัย เคำรพกฎหมำย มีจิตสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วม ท ำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดย
ส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม และชุมชนเป็นฐำนในกำรบ่มเพำะ ส่งเสริมให้ภำคเอกชนด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล ให้สื่อ มีบทบำทกระตุ้นและสร้ำงควำมตระหนักในค่ำนิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภำพและมีควำมรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สำธำรณะให้ประชำชนได้แสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์  
   3.3 ท ำนุบ ำรุงศำสนำให้มีควำมเข้มแข็ง ส่งเสริมสถำบันศำสนำ ทุกศำสนำให้มีบทบำทใน
กำรเผยแผ่หลักค ำสอนที่ดีงำม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต จิตใจ และพัฒนำสังคมให้มีควำมสำมัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศำสนิกชนเข้ำถึงแก่นแท้ค ำ
สอนของพระพุทธเจ้ำและสำมำรถ น ำมำปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันได้    
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 3) ด้ำนที่ 5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย    
   5.2 พัฒนำภำคอุตสำหกรรม   
    ข้อ 5.2.3 สร้ำงกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 
โดยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี กำรวิจัย  และนวัตกรรม กำรปรับปรุงกฎระเบียบให้
เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร กำรเข้ำถึงแหล่งเงิน  กำรพัฒนำศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้
มำตรฐำนสำกล และกำรใช้สถำบันกำรศึกษำท่ีมีอยู่ ในพื้นที่มำสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำ
ให้กับสินค้ำและบริกำร  
    ข้อ 5.2.4 พัฒนำระบบและกลไกภำครัฐและสภำพแวดล้อมให้มี ประสิทธิภำพในกำร
สนับสนุนผู้ประกอบกำร โดยกำรจัดท ำแพลตฟอร์มที่เหมำะสมส ำหรับ กลุ่มผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม และกลุ่มวิสำหกิจเริ่มต้นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ของผลิตภัณฑ์ด้วยกำรใช้นวัตกรรม กำรพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำน กำรตลำด และกำรบัญชี  เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและสถำบัน
เฉพำะทำงต่ำง ๆ ให้สำมำรถ เป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในกำรร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำและบ่ม
เพำะศักยภำพ ผู้ประกอบกำรในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์  
   5.3 พัฒนำภำคเกษตร   
    ข้อ 5.3.3 พัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิม ทักษะกำร
ประกอบกำรและพัฒนำควำมเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพำะ
ด้ำนกำรตลำด กำรค้ำออนไลน์ ระบบบัญชี เพ่ือขยำยฐำนกำรผลิตและ ฐำนกำรตลำดของสถำบันเกษตรกรให้
เข้มแข็ง มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งกำรพัฒนำ เกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือกำร
พัฒนำภำคเกษตรได้อย่ำงมั่นคงต่อไปในอนำคต   
   5.4 พัฒนำภำคกำรท่องเที่ยว  
     ข้อ 5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกธุรกิจท่องเที่ยว สู่ชุมชน โดยพัฒนำ
เครือข่ำยวิสำหกิจให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน 
และกำรพัฒนำเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ รวมทั้งพัฒนำ ทักษะและองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น ชุมชน 
และสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในกำรพัฒนำและท ำธุรกิจกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มำกขึ้น 
อำทิ กำรพัฒนำยุวมัคคุเทศก์  
   5.7 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลและกำรมุ่งสู่กำรเป็นประเทศอัจฉริยะ  
    ข้อ 5.7.1 รักษำคลื่นควำมถี่และสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม อันเป็นสมบัติของ
ชำติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสำรไร้
สำยในระบบ 5G เพ่ือให้กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง รองรับกำรเชื่อมต่อจ ำนวน
มำกและแอปพลิเคชันต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีเสถียรภำพ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ และสนับสนุนกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบำยด้ำนสังคม อำทิ กำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ และ
กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ตลอดจนสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำอำชีพของประชำชน  
    5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่   
    ข้อ 5.9.3 ส่งเสริมเยำวชนและบทบำทสตรีในกำรเป็น ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมยุคใหม่ โดยกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรม ผ่ำนกำรศึกษำ และกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยี แหล่งเงินและกำรระดมทุน  เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกำสให้เยำวชนสำมำรถน ำเสนอแนวคิด พัฒนำ
แอปพลิเคชัน นวัตกรรม และด ำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง    
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   4) ด้ำนที่ 6. กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค กำรใช้ประโยชน์
จำกศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่จะช่วยกระจำยควำมเจริญ ไปสู่ภูมิภำคและสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำทั้งด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม ลดควำมเหลื่อมล้ ำของ กำรพัฒนำ ลดกำรกระจุกตัวของกำรพัฒนำและประชำกรของเมือง
ใหญ่ในปัจจุบัน โดยกำรสร้ำง สังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหำกำรย้ำยถิ่นฐำน โดย
มีนโยบำย ดังนี้  
    6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ ของเอเชีย  
     ข้อ 6.1.1 พัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนื่อง  โดยพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทันสมัยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย พัฒนำพ้ืนที่โดยรอบให้เป็น เมืองมหำนครกำรบิน 
ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่ และทันสมัยระดับนำนำชำติ ยกระดับ
ภำคกำรเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คมนำคม ดิจิทัล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
เร่งพัฒนำบุคลำกร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ เพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม     

5) ด้ำนที่ 8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย  
8.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย   
    ข้อ 8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มี 

โอกำสพัฒนำตำมศักยภำพ เพ่ือสร้ำงคนไทยที่มีพัฒนำกำรเต็ม ตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุก
รูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อกำรพัฒนำเด็กไทย ให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือที่ค ำนึงถึงศักยภำพ ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่ ควำมรู้เรื่องโภชนำกำร
และสุขภำพ  กำรอบรมเลี้ยงดู กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำ ศักยภำพของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำง มีคุณภำพ  

   ข้อ 8.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยค ำนึงถึงพหุปัญญำ ที่หลำกหลำย 
ของเด็กแต่ละคนให้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทำงที่ชัดเจน   

8.2 พัฒนำบัณฑติพันธุ์ใหม่   
   ข้อ 8.2.1 ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะ และอำชีพของ 

คนทุกช่วงวัยส ำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำ ให้ทันสมัย มีกำรน ำเทคโนโลยีและ
กำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และปรับระบบดึงดูด กำรคัดเลือก 
กำรผลิตและพัฒนำครู ที่น ำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและจัดระบบกำรสร้ำง
ควำมรู้ สร้ำงวินัย กระตุ้น และสร้ำง แรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยกำรสอนในเชิง
แสดงควำมคิดเห็นให้มำกข้ึน ควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร  

   ข้อ 8.2.2 จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำ สมรรถนะของ 
ผู้เรียนทั้งในส่วนฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร และตรงกับ ควำมต้องกำรของประเทศ
ในอนำคต และเป็นผู้เรียนที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถก ำกับ กำรเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำท่ีสำมที่สำมำรถสื่อสำร และแสวงหำควำมรู้ได้ มีควำมพร้อมทั้งทักษะควำมรู้ 
ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้ำสู่ ตลำดแรงงำน   
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8.3 พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับ อุตสำหกรรม  
4.0 โดยกำรจัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในกำร
พัฒนำก ำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะมำใช้ ในกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรสร้ำงและ
พัฒนำนวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมกำรพัฒนำก ำลังคน ที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว ก ำลังคนที่ก ำลังจะเข้ำสู่
อุตสำหกรรม และเตรียมกำรส ำหรับผลิต ก ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
ในอนำคต รวมทั้งเร่งรัด และขยำยผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มี
ศักยภำพ และอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น   

8.4 ดึงดูดคนเก่งจำกทั่วโลกเข้ำมำร่วมท ำงำนกับคนไทย และส่งเสริม ผู้มี 
ควำมสำมำรถสูง  สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน ำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีควำมสำมำรถระดับสูง จำกทั่วโลก
โดยเฉพำะคนไทย เพื่อกลับมำเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ให้แก่บุคลำกรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
โดยในระยะแรกให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษที่มีศักยภำพ
สูงได้ท ำงำนร่วมกัน หรือร่วมกับ เครือข่ำยอ่ืน ๆ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ  

8.5 วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ  
   ข้อ  8.5.1 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือขจัด ควำมเหลื่อมล้ ำและ 

ควำมยำกจน ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมใน
เชิงพ้ืนที่ที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงโอกำส ส ำหรับผู้ด้อยโอกำส และยกระดับคุณภำพชีวิตผู้
สูงวัยควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทุนมนุษย์ให้พร้อม ส ำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสำหกรรม 4.0 ตำมควำมเหมำะสม
ไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยระยะแรกจะให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสุขภำพของ
ประชำชน อย่ำงครบวงจร ทั้งระบบยำ วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  ข้อ 8.5.2 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และ 
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองต่อ ควำมเปลี่ยนแปลง และสร้ำง
ควำมเป็นเลิศของประเทศในอนำคต โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรมเพ่ือน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจ ก ำหนดวำระกำรวิจัยแห่งชำติ ส่งเสริม ควำมร่วมมือและกำรเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐ ภำค
กำรศึกษำ ชุมชน และภำคเอกชน ในทุกสำขำกำรผลิตและบริกำร สร้ำงสภำพแวดล้อมและองค์ประกอบของ
ระบบวิจัยและ กำรพัฒนำนวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกับกำรน ำไปใช้ 
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์  

   ข้อ 8.5.3 สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ปฏิรูป และ             
บูรณำกำรระบบกำรเรียนกำรสอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒนำ ให้เอ้ือต่อกำรเพ่ิมศักยภำพ ด้ำนนวัตกรรมของ
ประเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที กำรค้ำโลก ส่งเสริมกระบวนกำร
กำรท ำงำนของภำครัฐและภำคเอกชนในกำรวิจัยและพัฒนำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบ
เปิด และมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกันอย่ำงมี ประสิทธิภำพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติ
จริงในภำคธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพและนวัตกรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและ
ยกระดับงำนวิจัย สู่กำรเพ่ิม ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
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8.6 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย   
   ข้อ 8.6.1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู  เพ่ิมประสิทธิภำพ 

ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับบนพื้นฐำนกำรสนับสนุนที่ค ำนึงถึง ควำมจ ำเป็นและศักยภำพของ
สถำบันกำรศึกษำแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่
จ ำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐำนข้อมูล เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำง หน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำ
ช่องทำง ให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   ข้อ  8.6.2 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มี 
กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ออนไลน์แบบเปิดที่
หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้ส ำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสรมิกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย  

   ข้อ 8.6.3 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำร กำรด ำเนินงำน 
ระหว่ำง หน่วยจัดกำรศึกษำกับกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่ม
เด็กนอกระบบกำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดี
กับโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภำพ กำรศึกษำ และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชนในพื้นท่ีเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรศึกษำ ในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหำ หนี้สินทำงกำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และ
ทบทวน รูปแบบกำรให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่เหมำะสม  

   ข้อ 8.6.4 พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยก ำหนดระบบที่เอ้ือต่อ กำรพัฒนำ 
ทักษะและเพ่ิมประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ โดยมีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนควำมรู้และ ประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่
ชัดเจน ส่งเสริมเยำวชนที่มีศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำ ไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน กำรจัดให้มีระบบที่สำมำรถรองรับ ควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนสำยอำชีพ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้ม
ควำมก้ำวหน้ำ ทำงเทคโนโลยีในอนำคต   

   ข้อ 8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัย และ 
อุดมกำรณ์ที่ถูกต้องของคนในชำติ หลักคิดท่ีถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะ กำรเคำรพ
กฎหมำย และกติกำของสังคมเข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ กำรส่งเสริมกลไกสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและ มีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัด
ฐำนทีด่ีทำงสังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ  
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8.7 จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เน้นออกแบบ 
หลักสูตรระยะสั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน และทักษะอำชีพของคน
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ เป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็น
กำรเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชำเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ เรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ หรือ
ท ำงำนไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตร ที่สนใจ เพ่ือสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ
สำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำน กำรศึกษำและกำรด ำรงชีวิต   

6)  ด้ำนที่ 9. กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม  
9.4 สร้ำงหลักประกันทำงสังคมที่ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ กำรมีงำนท ำ     

ที่เหมำะสมกับประชำกรทุกกลุ่ม มีกำรลงทุนทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำหมำย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสโดยตรง จัดให้มีระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ หลังพ้นวัยท ำงำน ปฏิรูประบบภำษีให้ส่งเสริมควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม สร้ำงควำมเสมอภำค ทำงกำรศึกษำผ่ำนกลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงำนทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้ได้รับ ควำมปลอดภัยและมีสุขอนำมัยที่ดีในกำรท ำงำน ได้รับรำยได้ สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์            
ที่เหมำะสมแก่กำรด ำรงชีพ 

นโยบำยเร่งด่วน 3  เรื่อง   
1. กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  โดยปรับปรุงระบบ 

บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชำชน อำทิ ผู้สูงอำยุและคนพิกำร ที่มีรำยได้น้อย ผู้ยำกไร้ 
ผู้ด้อยโอกำส และพิจำรณำขยำยควำมครอบคลุมไปยังกลุ่มมำรดำตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่
ครอบครัวมีปัญหำทำงเศรษฐกิจ และเร่งรัดกำรพัฒนำระบบบริกำร สุขภำพ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำของ
คุณภำพกำรบริกำรในแต่ละระบบ ลดภำระกำรเดินทำง ไปสถำนพยำบำลของประชำชน และลดควำมแออัดใน
โรงพยำบำลขนำดใหญ่ พัฒนำโรงพยำบำล ส่งเสริมสุขภำพต ำบล อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน      
(อสม.) ระบบกำรแพทย์ทำงไกล  และภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชำชนที่อยู่ในชุมชนสำมำรถเข้ำถึง
หน่วยบริกำร สำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

6. กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต โดยต่อยอด อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูด
กำรลงทุนของภำคเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย รวมทั้ง วำงรำกฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำยในระบบ 5G ควบคู่ไปกับ
กำรพัฒนำทกัษะของ ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และชุมชน ในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศและ
ตลำดโลก ผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ ในกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำทำงไกล กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะทั้งในส่วน ผู้ประกอบกำรขนำด
กลำงและขนำดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริม กำรใช้ปัญญำประดิษฐ์เพื่อเป็น
ฐำนในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต 

 7. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล  
ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ด้ำนวิศวกรรม คณิตศำสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียน ภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกต ำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของ
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ควำมรู้ ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับ
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ภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ  สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สือ่ออนไลน์ และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ของคนไทย 
เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ และสำมำรถ ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์  และควำมสำมัคคีในสังคม 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต   
 
 

5. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
    ศึกษำธิกำร 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน และควำมสงบ
เรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
    ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน 
          ยุทธศำสตร์ที่ 3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของ
ประเทศ 
          ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและท่ัวถึง 

   ยุทธศำสตร์ที่ 3.3 กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม   
      ยุทธศำสตร์ที่ 4.1 กำรสร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม 
      ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
      ยุทธศำสตร์ที่ 6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่
เหมำะสม 
 

6.  สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
และกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ ในส่วนของประเทศไทย 
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นวำระกำรพัฒนำ
ภำยหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ.2016-2030) ที่ผู้น ำประเทศสมำชิกสหประชำชำติ จ ำนวน 193 ประเทศได้
ร่วมกันลงนำมรับรองพันธะสัญญำทำงกำรเมืองระดับผู้น ำในเอกสำร “Transforming Our World : The 
2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 15 ปี
ข้ำงหน้ำ เพ่ือยืนยันเจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในทุกมิติและทุก
รูปแบบ รวมทั้งเป็นกำรสำนต่อภำรกิจที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ  
(Millennium Development Goals : MDGs) (ค.ศ.2000-2015) ทั้งนี้ SDGs เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่อยู่
บนฐำนของแนวคิด ดังนี้ 
 Inclusive Development คือ กำรพัฒนำที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง กำรพัฒนำที่คนยำกจน คน
เปรำะบำง คนชำยขอบจะต้องมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำ 
 Universal Development คือ ไม่ได้เป็นกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นเฉพำะประเทศยำกจนเท่ำนั้นแต่ทุก
ประเทศก็อยู่ภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันบรรลุเป้ำหมำยนี้เพ่ือสร้ำงโลกที่ยั่งยืนในกับคน
รุ่นหลัง 
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 Integrated Development คือ กำรพัฒนำที่บูรกำรกำร หมำยถึง กำรบรรลุเป้ำหมำย SDGs จะท ำ
เพียง 1 เป้ำหมำยหรือ 1 เป้ำประสงค์โดด ๆ ไม่ได้ เป้ำหมำย SDGs มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงแนบแน่นในระดับ
เป้ำประสงค์ (Targets) กำรบรรลุ SDGs จะต้องด ำเนินไปพร้อม ๆ กันอย่ำงเป็นระบบ 
 Locally-focused Development คือ กำรพัฒนำที่ต้องเริ่มจำกระดับท้องถิ่น หรือ bottom-up 
ด้วยเหตุผลที่ว่ำ บริบทของท้องถิ่น ทั้งชนบทและในเมืองนั้น เป็นบริบทที่ใกล้กับตัวผู้คนที่สุด และองค์กรที่
บริหำรจัดกำรเมืองหรือท้องถิ่นในชนบทเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญที่สุดในกำรที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในพ้ืนที่ 
กำรบรรลุ SDGs จึงต้องถูกน ำไปพิจำรณำในระดับท้องถิ่นให้ได้และด ำเนินกำรในระดับท้องถิ่นให้ได้ 
 Technology-driven Development คือ กำรพัฒนำที่ต้องอำศัยเทคโนโลยีในกำรบรรลุทั้ ง
เทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร (ICT) และเทคโนโลยีจำกกำรปฏิบัติด้ำนข้อมูล (Data Revolution) เพ่ือท ำให้ผล
ของกำรพัฒนำถูกเผยแพร่และถูกติดตำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 SDGs มีเป้ำหมำยหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสำหลักด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมดังนี้  
 เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ (End poverty in all forms everywhere)  
 เป้ำหมำยที่ 2 ยุติควำมหิวโหย บรรลุควำมมั่นคงทำงอำหำรและยกระดับโภชนำกำรและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture)  
 เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภำพส ำหรับทุกคนในทุก
วัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) 
 เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเที่ยมและ
สนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and 
promote lifelong learning opportunities for all) 
 เป้ำหมำยที่ 5 บรรลุควำมเท่ำเที่ยมระหว่ำงเพศ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
(Achieve gender equality and empower all women and girls) 
 เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำจะจัดให้มีน้ ำและสุขอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่
ยั่งยืน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all) 
 เป้ำหมำยที่ 7 สร้ำงหลักประกันให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงพลังงำนสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในรำคำที่ย่อมเยำ 
(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) 
 เป้ำหมำยที่ 8 ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน กำรจ้ำงงำนที่เต็มที่มี
ผลิตภำพ และกำรมีงำนที่เหมำะสมส ำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive employment and decent work for all) 
 เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation) 
 เป้ำหมำยที่ 10 ลดควำมไม่เสมอภำคภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ (Reduce inequality 
within and among countries) 
 เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและ
ยั่งยืน 9Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) 
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 เป้ำหมำยที่ 12 สร้ำงหลักประกันให้มีรูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable 
consumption and production patterns) 
 เป้ำหมำยที่ 13 เร่งต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent 
action to combat climate change and its impacts) 
 เป้ำหมำยที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทร ทะเล และทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน 
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development) 
 เป้ำหมำยที่ 15 ปกป้อง พ้ืนฟู และสนับสนุนกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน จัดกำรป่ำไม้ที่ยั่งยืน 
ต่อสู้กับกำรกลำยสภำพเป็นทะเลทรำย หยุดกำรเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภำพกลับมำใหม่ และหยุดกำร
สูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt  
 เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทกคนเข้ำถึงควำม
ยุติธรรมและสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and 
inclusive societies for sustainable development, provide success to justice for all and build 
effective, accountable and inclusive institutions at all levels) 
 เป้ำหมำยที่ 17 เสริมควำมเข้มแข็งให้แก่กำรด ำเนินงำนและฟ้ืนฟูสภำพหุ้นส่วนควำมร่วมมือระดับโลก
ส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Strengthen the means of implementation and revitalize the global 
partnership for sustainable development)  
 สหประชำชำติได้แบ่งเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้ำหมำยเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 กลุ่ม People หรือกลุ่มด้ำนสังคม/ควำมเป็นอยู่ของผู้คน : ประกอบด้วย (1) กำรลดควำมยำกจน (2) 
กำรขจัดควำมหิวโหย (3) สุขภำพควำมเป็นอยู่ที่ดี (4) กำรศึกษำที่มีคุณภำพ และ (5) ควำมเท่ำเทียมกันทำง
เพศ 
 กลุ่ม Prosperity หรือกลุ่มด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่งคั่ง : ประกอบด้วย เป้ำหมำย (7) พลังงำนที่
สะอำดและรำคำที่ย่อมเยำ (8) งำนที่มีคุณค่ำและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ (9) อุตสำหกรรม นวัตกรรม
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (10) ลดควำมเหลื่อล้ ำ และ (11) เมืองและชุมชนยั่งยืน 
 กลุ่ม Planet หรือ กลุ่มด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม : ประกอบด้วย เป้ำหมำย (6) น้ ำ
และสุขำภิบำล (12) กำรผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน (13) กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ (14) ระบบนิเวศทำงทะเลและมหำสมุทร และ (15) ระบบนิเวศบก 
 กลุ่ม Peace  หรือกลุ่มด้ำนสันติภำพ : ประกอบด้วยเป้ำหมำย (16) สันติภำพ และสถำบันที่เข้มแข็ง  
 กลุ่ม Partnership หรือกลุ่มหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ : ประกอบด้วย (17) หุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ 
 กำรด ำเนินกำรในส่วนของประเทศไทยนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) ได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ร่วมกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่ งมี
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนรำชกำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นกรรมกำร และมี
กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 4 คณะ ภำยใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจและประเมินผลกำรพัฒนำที่ ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
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เศรษฐกิจพอเพียง 3) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และ 4) 
คณะอนุกรรมกำรกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ และมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนต่ำง ๆ ภำยใต้
คณะอนุกรรมกำรฯ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมำยให้กระทรวงต่ำงๆเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้ำหมำย 
โดยมีผู้แทนของกระทรวงศึกษำธิกำรเข้ำร่วมเป็นคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน ภำยใต้อนุกรรมกำรฯ ด้วย
แล้ว ใน 3 คณะแรก ทั้งนี้ กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทยนั้น ได้ยึด 2 หัวใจหลัก
ส ำคัญ ได้แก่ 1) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ประชำรัฐ ร่วมทั้งให้พิจำรณำควำมเชื่อมโยงของ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับ ASEAN Blueprint และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้วย 
 กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) ได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในเป้ำหมำยที่ 4 
สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียมและสนับสนุนโอกำสในกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 10 เป้ำประสงค์ ซึ่งควำมก้ำวหน้ำใหนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 1. ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยังยืนด้ำนกำรศึกษำ 
เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำเป็นกำรบูรณำกำรกำร
ท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นกลไกลส ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำได้ภำยในปี 2573 โดยมีองค์ประกอบส ำคัญ ดังนี้ 1) รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ทั้ง 2 ท่ำน เป็นที่ปรึกษำ 2) ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรเป็นกรรมกำร 3) ผู้แทนจำกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและนอกกระทรวง เป็น
กรรมกำร 4) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นเลขำนุกำร โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
สป. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สป. และผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ สป. เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2. จัดท ำ Roadmap กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 4 ร่วมกับกระทรวงส่วน
รำชกำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำภำยในปี 2573 โดย
ได้ก ำหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดทดแทน (Proxy) ในส่วนของประเทศไทย รวม 17 ตัวชี้วัด และได้ก ำหนด
มำตรกำร แผนงำนและโครงกำรส ำคัญระยะสั้น (2560) ระยะกลำง (1561-2564) และระยะยำว (2564-2573) 
(ด ำเนินกำรจัดท ำ Roadmap ในห้วงปี 2560 ซึ่งก ำหนดทบทวน Roadmap เป้ำหมำยที่ 4 ในปีนี้) 

สรุปแผนงำนและโครงกำรส ำคัญระยะกลำง (2561-2564) และแผนระยะยำว (2564-2573) 
จ ำแนกตำม 10 เป้ำประสงค์ดังนี้ 

(ข้อมูลตำม Roadmap ที่จัดท ำไวใ้นห้วงปี 2560) 
เป้ำประสงค์ โครงกำร-กิจกรรมส ำคัญ (ระยะกลำง-ยำว) 

4.1 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กหญิงและเด็กชำยทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ที่มีคุณภำพ  เท่ำเทียมและไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพภำยในปี 2573 
สถำนภำพ : ประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำกขึ้น เนื่องจำกประเทศไทย
ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำเป็นอันดับต้นโดยกำรศึกษำเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของคนไทยทุกคนตำมที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยรัฐบำลสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลไปจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนครอบคลุมนักเรียนทุกคนในประเทศไทยที่อยู่ในระบบกำรศึกษำ 
มำตรกำรส ำคัญ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัย

แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
1. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
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เป้ำประสงค์ โครงกำร-กิจกรรมส ำคัญ (ระยะกลำง-ยำว) 
เรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ
อย่ำงครองคลุมและทั่วถึง 
2. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนและจัด
กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำผู้เรียนในรูปแบบ
ที่หลำกหลำยอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
3. พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรวัดและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำนเทียบเท่ำต่ำงชำติ 

จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (เป้ำประสงค์ 4.1, 4.2 และ 4.3) 
2. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะพัฒนำผู้เรียนในรูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงมีคุณภำพ
และมำตรฐำน สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (STEM 
EDUCATION, BBL, Active Learning ฯลฯ) 
3. ขับเคลื่อนมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติสู่กำรปฏิบัติ 
4. พัฒนำระบบกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ  
5. ขับเคลื่อนมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติเพื่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนทุกช่ำงวัย 
6. ทบทวนอัตรำเงินอุดหนุนรำยหัวส ำหรับนักเรียนระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้มีควำมเหมำะสมกับสภำวะทำง
เศรษฐกิจและสังคม 

4.2 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กหญิงและเด็กชำยทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล กำรจัดกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ ภำยในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่ำนั้นมีควำมพร้อม
ส ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 
มำตรกำรส ำคัญ 
1 .  ส่ ง เ ส ริ ม กำ รดู แล ให้ เ ด็ กปฐมวั ย มี
พัฒนำกำรที่สมวัยรอบด้ำนอยำงมีคุณภำพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัย
เรียน ได้รับกำรศึกษำปฐมวัยที่มีคุณภำพ
อย่ำงครองคลุม และท่ัวถึง 
3. ส่งเสริมและพัฒนำระบบ กลไกควำม
ร่วมมือในกำรส่งเสริมและติดตำมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัยเพ่ือเฝ้ำระวัง คัดกรอง และกำร
เข้ำถึงระบบบริกำรอย่ำงครอบคลุมเท่ำ
เทียม 

โครงกำรส ำคัญ 
1. เงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
2. ขับเคลื่อนหลักสูตรกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
3. พัฒนำและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
สถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยให้ได้มำตรฐำน 
4. ส่งเสริมเด็กอำยุ 0-5 ปี มีกำรพัฒนำกำรสมวัย และสูงดี
สมส่วนในกำรส่งเสริมบทบำทพ่อแม่หรือผู้ปกครองในกำร
เลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องเหมำะสม 
5. พัฒนำเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่ำงมีคุณภำพ ด้วยกำรจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษำในระดบัปฐมวัย บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
6. สร้ำงเสริมบทบำทครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และอำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำนส่งเสริมเด็กอำยุ 0-5 
ปี พัฒนำกำรสมวัยและสูงดีสมส่วน 
7. พัฒนำระบบบริกำรและกลไกในกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็ก เพ่ือเฝ้ำระวังคัดกรอง และกำรเข้ำถึงระบบบริกำรอย่ำง
ครอบคลุม เท่ ำ เทียมด้ วย เครื่ องมือที่ เหมำะสม เช่ น 
DAPM/MAIM รวมทั้งติดตำมเด็กที่พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ 

4.3 สร้ำงหลักประกันให้หญิงและชำยทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึง
มหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพในรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้ ภำยในปี 2573  
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มำตรกำรส ำคัญ 
1 .  เ ร่ ง ผ ลิ ต แล ะ พัฒนำ ผู้ เ รี ย น ร ะดั บ
อำชี วศึกษำและระดับ อุดมศึกษำให้มี
ปริมำณและคุณภำพสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและสำขำที่เป็น
ควำมต้องกำรของประเทศ 
2. เสริมสร้ำงและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำร
ผลิตและพัฒนำ โดยเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรผลิตและพัฒนำ โดยเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรผลิตและยกระดับก ำลังคน
ระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำทั้งองค์กร
ภำยในและต่ำงประเทศ 

โครงกำรส ำคัญ 
1. ส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ด้วยคุณภำพและมำตรฐำนให้มีสมรรถนะและควำมพร้อม
เพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
2. ทวิศึกษำ/ทวิภำค/สหกิจศึกษำ/กำรจัดกำรศึกษำเชิง
บูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work Integrated 
learning : WIL) 
3. ควำมร่วมมือผลิตก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำตอบสนอง ภำค
กำรผลิตและบริกำรใน 10 กลุ่มอุตสำหกรรมหลัก 
4. จัดกำรศึกษำนอกระบบระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวส.) 
5. ทุนกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำน
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

4.4 เพิ่มจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทำงด้ำนเทคนิคและอำชีพส ำหรับ
กำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่มีคุณค่ำ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยในปี 2573 
มำตรกำรส ำคัญ 
1. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มี
คุณภำพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำ
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำง
ทักษะควำมรู้ที่ จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน กำร
ป ร ะ ก อ บ อ ำ ชี พ อิ ส ร ะ  ก ำ ร เ ป็ น
ผู้ประกอบกำร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึง
กำรฝึกอำชีพและเพ่ิมคุณภำพชีวิต  
3.ส่ ง เสริม  สนับสนุนกำรสร้ ำงควำมรู้
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพ และ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้แก่ประชำชนวัย
แรงงำน 
4 .  พัฒนำแหล่ ง เ รี ย นรู้ ใ น ชุ ม ชน เ พ่ื อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
2. จัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นฐำนสมรรถนะ (E to E)  
3. พัฒนำทักษะสมรรถนะของนักเรีนยกลุ่มเสี่ยงออก
กลำงคันและกลุ่มที่ไม่ศึกษำต่อในรูปแบบ Social Lab 
4. ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
แต่ละสำขำผ่ำนระบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
ยืดหยุ่น (Thai MOOC : Thai Massive Open Online 
Couse) 
5. พัฒนำประชำชน ด้วยหลักสูตร digital literacy และ E-
commerce ผ่ำนเครือข่ำยศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับต ำบล 
6. ขยำยโอกำสศึกษำวิชำชีพและพัฒนำทักษะวิชำชีพเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
7. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและกำรบริกรอินเทอร์เน็ตสำะรณะสู่
ชุมชน 

4.5 ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเพศในกำรศึกษำ และสร้ำงหลักประกันว่ำกลุ่มที่เปรำะบำง ซึ่งรวมถึงผู้
พิกำร ชนพื้นเมืองและเด็กเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม ภำยในปี 2573  
มำตรกำรส ำคัญ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุก

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรแก้ปัญหำเด็กที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำให้กลับสู่
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ระดับ ทุกประเภท ให้ประชำชนทุกช่วงวัย 
โดยเฉพำะกลุ่มกลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง และกลุ่มที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำร
พิเศษ เข้ำถึง กำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
2. พัฒนำระบบกำรติดตำมประชำกรวัย
เรียนที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำหรือไม่
ได้รับกำรศึกษำรวมทั้งผู้ที่มีแนวโน้มจะออก
กลำงคันเพ่ือให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงน้อยใน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ระบบกำรศึกษำ 
2. กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
3. โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำนฉ) 
4. Partnership School หรือโรงเรียนร่วมพัฒนำ 
5. พัฒนำกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนระบบ DLIT หรือ DLTV 
6. โครงกำรไอซีทีเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับชุมชนชำย
ขอบ CICT for Marginalized Area)  
7. โครงกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรศึกษำกับบัตรประจ ำตัว
ประชำชนเพื่อกำรให้บริกำรภำครัฐ สป. 

3. จัดกำรศึกษำทำงไกลให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครูและ
เสริมสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนมีกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยและมีคุณภำพ 

8. สนับสนุนเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำในระดับอนุปริญญำ
และระดับปริญญำตรีให้แก่นักศึกษำพิกำร เพ่ือเปิดโอกำส 
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

4.6 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งหญิงและชำยสำมำรถอ่ำนออกเขียน
ได้และค ำนวณได้ภำยในปี 2573 
4.7 สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ควำมเสมอ
ภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุข และไม่ใช้ควำมรุนแรง กำรเป็นพลเมืองของ
โลกและควำมนิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ภำยในปี 2573 
มำตรกำรส ำคัญ 
1. ผลักดันให้จัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน เป็นวำระส ำคัญในหลักสูตรและ
มำตรฐำนทำงคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ 
2. ส่งเสริมและสร้ำงคุณลักษณะและค่ำนิยม
คุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมือง
และพลดลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบกำรศึกษำ 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรพัฒนำวิทยำกรกระบวนกำรผสำนนวัตกรรม
กำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย 
(Democratic Citizenship Education) 
2. โครงกำรกำรศึกษำน ำร่องกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเป็น
พลเมืองโลก (Global Citizenship Education) โดยควำม
ร่วมมือกับ UNESCO Bangkok และ Korea-fund-intrust 
3. โครงกำรประเมินควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4. โครงกำรประเมินควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
5. โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม/สถำนศึกษำพอเพียง/
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”/กระบวนกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ
ในสถำนศึกษำ 
6. โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO Waste School) 

4.A สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิกำร และเพศภำวะและ
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เป้ำประสงค์ โครงกำร-กิจกรรมส ำคัญ (ระยะกลำง-ยำว) 
ให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัยปรำศจำกควำมรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส ำหรับ
ทุกคน 
มำตรกำรส ำคัญ 
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมำะสมและมีคุณภำพ ส ำหรับผู้เรียนกลุ่ม
ที่มีควำมสำรถต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่ม
ควำมสำมำรถพิเศษ และกลุ่มด้อยโอกำส 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรปรับปรุงคำมือรำยกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
2. โครงกำรผลิตสื่อกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
3. สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร (DSS 
Center) และจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและ
ควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำพิกำร ใน
สถำบันกำรอุดมศึกษำ 

4.B ขยำยจ ำนวนกำรศึกษำให้ทั่วโลกที่ให้ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำโดยเฉพำะประเทศพัฒนำน้อยที่สุด รัฐ
ก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็กและประเทศในแอฟริกำในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 
รวมถึงกำรฝึกอำชีพและโปรแกรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยำศำสตร์ ในประเทศพัฒนำแล้วและประเทศก ำลังพัฒนำอ่ืน ๆ ภำยในปี 2563 
มำตรกำรส ำคัญ 
1. สนับสนุน ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำง
เครือข่ำย ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วนเพ่ือพัฒนำ
กำ ร ศึ ก ษ ำ กั บ อ ง ค์ ก ร ทั้ ง ภ ำ ย ใน แ ล ะ
ต่ำงประเทศ 

โครงกำรส ำคัญ 
N/A 

4.C เพิ่มจ ำนวนครูที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำร
ฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและรัฐก ำลังพัฒนำที่
เป็นเกำะขนำดเล็ก ภำยใน ปี 2573 
มำตรกำรส ำคัญ 
1. วำงแผนกำรผลิตครู คณำจำรย์ อย่ำงมี
ระบบให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
อัตรำก ำลังและควำมต้องกำรในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำ  
2. จัดท ำข้อมูลและพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคลเพ่ือกำรบริหำรและพัฒนำ
ครูทั้งระบบ และวำงแผนบริหำรอัตรำก ำลัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์และมำตรฐำนวิชำเอก 
3. พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและมีจรรยำบรรณของวิชำชีพที่ดี 

โครงกำรส ำคัญ 
1. ผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลเพ่ือกำรบริหำร
และพัฒนำครูทั้งระบบ 
3. พัฒนำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
4. พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและ
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
5. พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : พัฒนำครู
เน้นบทบำท Facilitator Motivation Inspiration 
Coaching 
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 นอกจำกเป้ำหมำยที่ 4 แล้ว ยังมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวน 5 
เป้ำหมำย (1,2,5,12,13) 
เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก: มท./พม. 

เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 
1.4 ภำยในปี 2573 สร้ำงหลักประกันว่ำชำยหญิงทุก
คนโดยเฉพำะที่ยำกจนและเปรำะบำง มีสิทธิเท่ำ
เทียมกันในทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำร
เข้ำถึงบริกำรขั้นพ้ืนฐำนกำรเป็นเจ้ำของและควบคุม
เหนือที่ดินและอสังหำริมทรัพย์ในรูปแบบอ่ืนมรดก
ทรัพยำกรธรรมชำติเทคโนโลยีใหม่ที่เหมำะสมและ
บริกำรทำงกำรเงินรวมถึงระบกำรเงินระดับฐำนรำก 
(microfinance) 

1.4.1 สัดส่วนของประชำกรอำศัยในครัวเรือนที่
เข้ำถึงกำรบริกำรขั้นพื้นฐำน 

1.a สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรระดมทรัพยำกร
อย่ำงมีนัยส ำคัญจำกแหล่งที่หลำกหลำย รวมไปถึง
กำรยกระดับควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือที่จะ
จัดให้มีแนวทำงที่ เ พียงพอและคำดเดำ ให้แก่
ประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุด ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและ
นโยบำยเพื่อยุติควำมยำกจนในทุกมิติ 

1.a.2 สัดส่วนกำรใช้จ่ำยของรัฐบำลรวมในเรื่องกำร
บริกำรที่ส ำคัญจ ำเป็น (กำรศึกษำ , สุขภำพ และ
ควำมคุ้มครองทำงสังคม) 

 
เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภำพ และส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของคนทุกเพศทุกวัย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก : ศธ. 

เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 
3.4 ลดกำรตำยก่อนวัยอันควรจำกโรคไม่ติดต่อให้
ลดลงหนึ่งในสำม ผ่ำนทำงกำรป้องกันและกำรรักษำ
โรค และสนับสนุนสุขภำพจิตและควำมเป็นอยู่ที่ดี
ภำยในปี 2573 
ควำมเกี่ยวข้อง : ศธ (สกอ.,มหำวิทยำลัย/
สถำบันอุดมศึกษำที่ เปิดสอนสำขำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ) 

3.4.1 อัตรำกำรตำยของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอด
เลือด โรงมะเร็ง โรงคเบำหวำน หรือโรคระบบ
ทำงเดินหำยใจ 

3.7 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรเข้ำถึงกำรบริกำร 
ข้อมูลกำรให้กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรอนำมัยเจริญ
พันธุ์โดยถ้วนหน้ำ รวมถึงกำรวำงแผนครอบครัว 
และกำรผสำนอนำมัยเจริญพันธุ์ในยุทธศำสตร์และ
แผนงำนระดับชำติ ภำยในปี 2573 

3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อำยุ (15-49 ปี) 
ที่พึงพอใจกับกำรวำงแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ 

3.8 เสริมกำรด ำเนินงำนของกรอบอนุสัญญำของ 3.a.1 ควำมชุกของกำรปรับมำตรฐำนอำยุของผู้ที่สูบ
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เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 
องค์กำรอนำมัยดลกว่ำด้วยกำรควบคุมสูบในทุก
ประเทศตำมควำมเหมำะสม 

บุหรี่ในปัจจุบันในจ ำนวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอำยุตั้งแต่ 15 
ปีขึ้นไป 

 
เป้ำที่ 5 บรรลุควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก : พม. 

เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 
5.1 ยุติกำรเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกท่ี 

5.1.1 กรอบกฎหมำยที่จะต้องให้เพ่ือสนับสนุน 
บังคับ ติดตำม ตรวจสอบควำมเท่ำเทียมและกำรไม่
แบ่งแยกในหลักพ้ืนฐำนทำงด้ำนเพศ 

 
เป้ำหมำยที่ 12 สร้ำงหลักประกันให้มีแบบแผนกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : ทส. 

เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 
12.8 สร้ำงหลักประกันว่ำประชำชนในทุกแห่ง มี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและควำมตระหนักถึงกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชำติ ภำยในปี 
2573 

12.8.1 มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ (i) กำรศึกษำเพ่ือ
ควำมเป็นพลเมืองโลก และกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (รวมถึงกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ)  เป็น เ รื่ อ งหลัก ในนโยบำย
กำรศึกษำของประเทศ สำขำวิชำที่ท ำกำรสอน 
กำรศึกษำของครูผู้สอน และกำรประเมินนักเรียน/
นักศึกษำ 

 
เป้ำหมำยที่ 13 ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก : ทส. 

เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 
13.3 พัฒนำกำรศึกษำ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้
และขีดควำมสำมำรถของมนุษย์ของสถำบันในเรื่อง
กำรลดปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำร
ปรับตัว กำรลดผลกระทบ กำรเตือนภัยล่วงหน้ำ 

13.3.1 จ ำนวนประเทศที่มีบูรณำกำรกำรลดกำร
ปล่อยก๊ ำซ เรื อนกระจก กำรปรับตั ว  กำรลด
ผลกระทบ และกำรเตือนภัยล่วงหน้ำเข้ำไปใส่ไว้ใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และ
อุดมศึกษำ 
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7. ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  

                สำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 – 2565) จำกกำรวิเครำะห์แผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 จ ำนวน 23 ฉบับ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ รวมทั้ง
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนอ่ืนๆ ทั้ง 11 ด้ำน ที่มีควำมเชื่อมโยง กับขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรำกฏควำมเกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษำธิกำรในหลำยประเด็น ทั้งในส่วนที่
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อน และในส่วนที่กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยสนับสนุน 
ประกอบกับได้ประเมินสถำนภำพของกระทรวง ศึกษำธิกำรจำกผลกำรด ำเนินงำนในช่วงสำมปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2560 
– 2562) จึงสำมำรถก ำหนดยุทธศำสตร ์กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีควำมสอดคล้องกับกรอบ
ระยะเวลำตำมที่ยุทธศำสตร์ชำติ ได้วำงไว้ในช่วง 3 ปีแรก โดยมุ่งเน้นกำรปรับสภำวกำรณ์ของประเทศให้สำมำรถเอ้ือ
ต่อกำรสร้ำงควำมพร้อม ส ำหรับกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิภำพในอนำคตช่วง 
5 ปีต่อไป (พ.ศ. 2566 – 2570) ทั้งนี้ สำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 – 2565) 
จะประกอบด้วย เป้ำหมำยหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 1. เป้ำหมำยหลัก 

 1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  

2. ครูมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  

3. สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภูมิภำค มีทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่เพียงพอตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 41  

5. ระบบและวิธีกำรคัดเลือกเพ่ือกำรศึกษำต่อ ได้รับกำรพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข  

6. ผู้เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ ได้รับกำรเพ่ิมเติมควำมรู้ ทักษะในกำรประกอบอำชีพ ที่ตรงกับสภำพ
ตลำดแรงงำนในพ้ืนที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภำค  

7. ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ  

8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนสุขภำพและโภชนำกำร ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
9. มีองค์ควำมรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่จังหวัดและภำค  
10. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือ

รองรับพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำร่วมกับทุกภำคส่วน  

2. วิสัยทัศน์  
“กระทรวงศึกษำธิกำรวำงระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้- ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง     

มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม มีงำนท ำ มีอำชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง”  
“วำงระบบ” หมำยถึง วำงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ     

ที่บูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมคล่องตัว เพื่อด ำเนินกำรปฏิรูป 
กำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม  
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“ผู้เรียน” หมำยถึง เด็กปฐมวัย เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทุกช่วงวัย ที่ได้รับ 
บริกำรจำกกระทรวงศึกษำธิกำร 

 “มีควำมรู้ – ทักษะ” หมำยถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริหำร  
จัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และ 2) ทักษะ
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้ำนสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล / ทักษะชีวิตและ
อำชีพ  

“มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง” หมำยถึง 1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง 2) ยึด 
มั่นในศำสนำ 3) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ 4) มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชน ของตน “มี
พ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมำยถึง 1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี 2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดี
งำม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภำพท่ีแข็งแรง  

“มีงำนท ำ มีอำชีพ” หมำยถึง 1) กำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็ก เยำวชน รกั 
กำรท ำงำน สู้งำน อดทนท ำงำนจนส ำเร็จ 2) กำรเรียนกำรสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี 
จุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำนเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรให้มีอำชีพ และมีงำนท ำ  

“เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมำยถึง กำรเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชำติ มีจิตอำสำ กำรอยู่ 
ร่วมกันและยอมรับควำมแตกต่ำงในสังคมไทยบนหลักกำรประชำธิปไตย ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ของชำติ  
 3. พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ   
2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
3. มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
4. ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร เพ่ิมควำมคล่องตัวใน

กำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล  
4. ยุทธศำสตร์  

1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล  
2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
4. เพิ่มโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  

5. ผลผลิต /ผลลัพธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
 5.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล ผลผลิต /

ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะกำรเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ วิชำชีวิต
และสุขภำวะที่ดี มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดในเชิงสร้ำงสรรค์ และแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นได้ มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีจิตอำสำ มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรด ำเนินชีวิต ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสำมัคคีปรองดอง  



ห น้ า  | 47 

 

5.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผลผลิต /ผลลัพธ ์ผู้ประกอบวิชำชีพครู  
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตำม มำตรฐำนวิชำชีพ มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
มีองค์ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุปัญญำ มีควำมเป็นมืออำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ และมีขวัญก ำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งมีแผนกำรพัฒนำและกำรใช้อัตรำก ำลังครูให้มี
ประสิทธิภำพโดยเฉพำะครูระดับปฐมวัย ครูระดับ อำชีวศึกษำ ครูสอนภำษำอังกฤษและภำษำท่ีสำม  

5.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ ผลผลิต /ผลลัพธ ์มีกำรผลิตก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ และด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมำณ
เพียงพอ โดยมีคุณภำพ มีสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำน 43 พหุปัญญำ สำมำรถต่อยอดกำรประกอบอำชีพ ประชำชนในพื้นท่ีชุมชนได้รับกำรศึกษำเพ่ือฝึกอำชีพ
ตำม ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมทั้งมีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พำณิชย์ และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงสังคม  

5.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์ผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 
ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสำมำรถเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ 
ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สถำนศึกษำในภูมิภำค/ชนบท ได้รับกำรยกระดับคุณภำพในกำรให้บริกำร เด็ก
พิกำรและด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้ง มีระบบ
เทียบโอนผลกำรเรียนและทักษะประสบกำรณ์เพ่ือขอรับวุฒิกำรศึกษำเพ่ิมข้ึนได้ 

5.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียน 
สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำเข้ำถึง ทรัพยำกรพื้นฐำนระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มรองรับกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อเพ่ิมองค์ควำมรู้และทักษะ ต่อยอดกำรประกอบอำชีพ /กำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมีศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บรวบรวมสื่อกำรเรียนกำรสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถ เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์กับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้  

5.6 ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระบบบริหำรจัดกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน
กำรศึกษำ มำกยิ่งขึ้น มีเอกภำพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร โครงสร้ำงของกระทรวงได้รับกำรปรับปรุง
ให้มี ประสิทธิภำพ โดยกำรกระจำยอ ำนำจลงไปสู่ส่วนภูมิภำค สถำนศึกษำทุกระดับมีมำตรฐำนขั้นต่ ำตำม
มำตรฐำน กำรศึกษำของชำติ มีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร และมีกลไกกำรส่งเสริมพลังทำงสังคมให้ทุกภำคส่วน
เข้ำมำ ด ำเนินกำรร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยำกรในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ รวมทั้งมีกลไกกำรน ำควำมรู้ 
ทักษะ ประสบกำรณ์ และภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุมำถ่ำยทอดสู่ผู้เรียนในพื้นที่ชุมชน เพ่ือน ำไปใช้ส ำหรับกำร
ประกอบ อำชีพได้             
 

8. สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
   ศึกษำธิกำร  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ศึกษำวิเครำะห์บริบทที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
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ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ ..2563 และแผนงำนบูรณำกำร 14 แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค              
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ร่ำง แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563               
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับทบทวนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่ำงมีคุณภำพและมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ตำม

ศักยภำพของผู้เรียน เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำศักยภำพของ

ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 
 ค่ำนิยม TEAMWINS 
  T = Teamwork กำรท ำงำนเป็นทีม 
  E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรท ำงำน 
  A = Accountability ควำมรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์ 
  W = Willful ควำมมุ่งม่ันตั้งใจท ำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ  
      I   = Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  
  N = Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind กำรมีจิตมุ่งบริกำร  
 เป้ำประสงค์รวม 
  1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล 
  2. ผู้ เรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ และมีทักษะที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
  4. ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีศักยภำพ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะ 
ที่จ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์รวมและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวม ค่ำเป้ำหมำย 

1. จ ำนวนระบบงำนที่น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ไม่น้อยกว่ำ 4 ระบบ : 
(กพร. สช. กศน.  
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) 

2. ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment)  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 : (ศปท.) 

3. จ ำนวนกฎหมำยและกฎหมำยระดับรอง (กฎกระทรวง ระเบียบ ประกำศ) 
ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำได้รับกำรจัดท ำและปรับปรุงแก้ไขรองรับ พ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. …. 

ไม่น้อยกว่ำ 3 ฉบับ : 
(สน. สช. กศน.  
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) 

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป จำกผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 50 : 
(สช.) 

5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติกำรศึกษำ
นอกระบบ (N-NET) แต่ละระดับ/สำระกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์ 

ร้อยละ 45 ขึ้นไป : 
(กศน.) 

6. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็น
พลเมือง เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ  

ร้อยละ 3 : 
(สนย.) 

7. ประชำกรวัยแรงงำน (15-59 ปี) มีจ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนเป็น 9.9 ปี : 
(กศน.) 

8. จ ำนวนผู้เรียนชั้นอนุบำล 1-3 ที่เข้ำถึงกำรศึกษำปฐมวัยต่อกลุ่มอำยุเด็กปฐมวัย  (สช.,ศทก.) 
9. ร้อยละของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับ
กำรพัฒนำและน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 80 : 
(สอ. กศน. สช. สคบศ. 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
   1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
   2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
   4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ   
   5. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
   1. ผู้เรียนมีศักยภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในแต่ละบริบท 
   2. ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะและควำมสำมำรถที่สนองควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ 
  3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีทักษะที่จ ำเป็นสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 
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  4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
  5. หน่วยงำนและสถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  6. หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  ตอบสนอง
ผู้รับบริกำร สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล 

กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับทุกกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเสริมสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดอง ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติและควำมรู้ควำมเข้ำใจวัฒนธรรม กำรเมือง  
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 ยกระดับคุณภำพ ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและพัฒนำอำชีพในเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และ
พ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
 1.3 เสริมสร้ำงกลไกกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด หรือภัยคุกคำม ในรูปแบบใหม่
ที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 เสริมสร้ำงทักษะก ำลังแรงงำนที่มีศักยภำพตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ในพ้ืนที่และภูมิภำค (อำทิ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้ำงพื้นฐำน ผู้ประกอบกำรยุคใหม่) 
 2.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
 2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำสำระ สื่อและนวัตกรรม กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
กำรวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.2 ส่งเสริมและบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม               
จิตสำธำรณะและควำมเป็นพลเมือง 
 3.3 พัฒนำคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิตสำมำรถ 
อยู่ร่วมและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
 3.4 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
 3.5 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสหวิทยำกำร (อำทิ 
สะเต็ม ทวิศึกษำ) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ   
 กลยุทธ์ 
 4.1 เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้ำหมำย 
 4.2 พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
 5.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัยด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 กลยุทธ์ 
 6.1 พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำร
และให้บริกำรประชำชน 
 6.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำ 
ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อกำรใช้งำน 
 6.3 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และบูรณำกำรเชื่อมโยง 
ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ และพัฒนำภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรศึกษำ 
 6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 6.5 ปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้เหมำะสมเอ้ือต่อ  กำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 6.6 ส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใส และสร้ำงเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 6.7 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
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9. แผนพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนศึกษำธิกำร ภำค  12 
1.  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “จัดกำรศึกษำให้ประชำกรทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ สู่เป้ำหมำยกำรพ่ึงตนเองได้ 

อย่ำงมีควำมสุข และยั่งยืน” 
2. พันธกิจ (Mission) 

     1) ส่งเสริมสนับสนุนประชำกรทุกช่วงวัยได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่ท่ัวถึง   
เท่ำเทียม มีคุณภำพกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ก้ำวไกลสู่สำกล 
     2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ ให้มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงตำม
มำตรฐำนของหลักสูตรที่ก ำหนด 
     3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำประชำกรทุกช่วงวัยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรทุกช่วงวัยมีศักยภำพในกำรประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          3. เป้ำประสงค์ (Goal) 
    ประชำกรทุกช่วงวัย ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะอำชีพ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy) 
              ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
(KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์  

ประเด็นยุทธศำสตร์               
(Strategic Issues) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs) กลยุทธ์ (Strategy) 

1.ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

1.ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่
ทั่วถึง เท่ำเทียม มีคุณภำพ ร้อยละ 
100 

1.ส่งเสริมสนับสุนนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเท่ำเทียมทำง
กำรศึกษำ เข้ำถึงกำรเรียนรู้
ตำมควำมสนใจ 

2.พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบทและควำม
ต้องกำรของพ้ืนที่ 

2.จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุก
ประเภท ทุกระบบให้มีคุณภำพ
อย่ำงทั่วถึงตำมมำตรฐำนของ
หลักสูตรที่ก ำหนด ร้อยละ 100 

2.ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำทุกระดับ ทุก
ประเภท ทุกระบบ มีภำคี
เครือข่ำย สถำนประกอบกำร 
ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ 

3.ผลิตและพัฒนำศักยภำพมนุษย์
ให้มีศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ
และสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ
ประชำกรทุกช่วงวัยให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 
 

3.ส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิต
และพัฒนำศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ให้มีทักษะ องค์ควำมรู้
รอบด้ำนและจิตวิญญำณใน
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำต่อยอด
อำชีพด้วยเทคโนโลยีและ
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ประเด็นยุทธศำสตร์               
(Strategic Issues) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs) กลยุทธ์ (Strategy) 

นวัตกรรม 
4.ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำท่ีตอบสนองทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ
ประชำกรทุกช่วงวัยให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 
 

ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ
ผู้เรียนทุกช่วงวัให้มี
คุณลักษณะและทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 

5.พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรทุก
ช่วงวัยมีศักยภำพในกำรประกอบ
อำชีพตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 

ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทุก
ช่วงวัย พัฒนำคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
น้อมน ำศำสตร์ของพระรำชำสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดร้อยเอ็ด   พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปี พ.ศ. 2563 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพทั่วไป ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน

ตลอดจน กำรประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสในกำรพัฒนำในอนำคตของจังหวัด โดยน ำมำ
วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค แล้วประเมินศักยภำพกำรพัฒนำร่วมกับประเด็นกำรพัฒนำตำม  
นโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  นโยบำยรัฐบำล  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 20 ปี  แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  ยุทธศำสตร์รำยสำขำ ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยของประเทศ และยุทธศำสตร์ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กลุ่มจังหวัด  มำจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ. 2563   สรุปได้  ดังนี้ 

 10.1.  วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 “มหำนครข้ำวหอมมะลิ  ท่องเที่ยงวัฒนธรรมอีสำน และสุขภำพ ภำยในปี พ.ศ. 2565” 

 10.2.  พันธกิจ 
  10.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้วยนวัตกรรม 
เพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรทรัพยำกรและสินค้ำกำรเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอำหำรปลอดภัย 
  10.2.2 พัฒนำให้จังหวัดเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยว  กำรค้ำ  กำรลงทุน  เชื่อมโยงกำร
บริกำร สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรม ค่ำนิยม และประเพณีที่ดีงำม สำมำรถผสมผสำนกับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่ำงกลมกลืน 
  10.2.3 พัฒนำคนให้มีคุณภำพ สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ ให้ภำคประชำสังคม และ
ส่งเสริมให้มกีำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภำพชีวิตให้มีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  10.2.4  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพ 
  10.2.5  สร้ำงควำมม่ันคงภำยในและส่งเสริมกำรให้บริกำรภำครัฐอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม 
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 10.3.   เป้ำประสงค์รวม 
  10.3.1 ข้ำวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ข้ำวหอมมะลิมีมูลค่ำสูงและได้มำตรฐำนสำมำรถแข่งขัน  
  10.3.2 ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี หลุดพ้นควำมยำกจน พึ่งตนเองได้ 

 10.4. ประเด็นกำรพัฒนำ 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้ำเกษตร  

สู่มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 ยกระดับกำรท่องเที่ยว กำรบริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 รักษำและสร้ำงควำมสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืนและครบวงจร 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 รักษำควำมมั่นคงภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

10.5.แผนงำนตำมประเด็นกำรพัฒนำ 
10.5.1 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้ำ 

เกษตรสู่มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
10.5.2 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 ยกระดับกำรท่องเที่ยว กำรบริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน 
10.5.3 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
10.5.4 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 รักษำและสร้ำงควำมสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำร 

พัฒนำอย่ำงยั่งยืนและครบวงจร 
10.5.5 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 รักษำควำมม่ันคงภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

10.6. แผนงำนตำมประเด็นกำรพัฒนำ 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้ำเกษตร           

สู่มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นกำรพัฒนำ 

  1. เพ่ือพัฒนำข้ำวหอมมะลิ และสินค้ำเกษตร ให้ได้มำตรฐำน ด้วยเทคโนโลยี กำรวิจัย และ
นวัตกรรม 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคกำรเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  
1. ลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ร้อยละ 20 ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
2. อัตรำกำรขำยตัวมูลค่ำกำรผลิตภำคเกษตร ร้อยละ 2 ต่อปี 
3. จ ำนวนแปลงฟำร์มเป้ำหมำยที่ปลูกข้ำวหอมมะลิและสินค้ำเกษตรที่ได้รับกำร ตรวจรับรอง  

ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย สู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80  
4. พ้ืนที่กำรเกษตรได้รับกำรส่งเสริมให้รูปแบบกำรเกษตรแปลงใหม่เพ่ิมข้ึน จ ำนวนไม่น้อย 

กว่ำ 300 แปลง ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
5. มีตลำดรวบรวมสินค้ำเกษตรที่มีมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ 1 แห่ง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพเป็นแหล่งผลิตข้ำวห้อมมะลิ คุณภำพสูง 

ภำยใต้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยและอินทรีย์ 
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2. พัฒนำพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภำพเป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูง 
ภำยใต้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยและอินทรีย์ 

3. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมำะสมไปสู่เกษตรกรรมทำงเลือกใหม่ 
4. พัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร กำรแปรรูป ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมให้ 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
5. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเกษตร และสถำบันเกษตรให้สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน 

กำรแข่งขัน 
6. ส่งเสริมและพัฒนำกำรตลำดสินค้ำเกษตร 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 ยกระดับกำรท่องเที่ยว กำรบริหำร กำรค้ำและกำรลงทุน 
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ 
1. เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภำคอีสำนตอนกลำง 
2. มูลค่ำกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรนริกำรเพ่ิมขึ้น และมีอัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
เป้ำหมำยตัวชี้วัด  
1. มูลค่ำกำรค้ำและกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
2. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
3. อัตรำกำรขยำยตัวของภำคบริกำรเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
4. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
5. ร้อยละจ ำนวนผู้ประกอบกำร SMEs ที่เพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ (ร้อยละ 5) 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน และเชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่องเที่ยว 
2. ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและงำนประเพณีวัฒนธรรมอีสำน 

ต่อเนื่องทั้งปี 
3. พัฒนำบุคลำกรและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว เพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำร 

ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสำน 
4. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรคมนำคมขนส่ง และระบบโลจิสติกให้ได้มำตรฐำน 
5. ส่งเสริมตลำดกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 
6. พัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs เพ่ือกำรค้ำและ ส่งออก 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ของประเด็นกำรพัฒนำ 
1. เพ่ือให้คนได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพ เป็นคนดีคนเก่ง มีอำชีพมีรำยได้ 
2. คนมีสุขภำวะที่ดี สังคมเข้มแข็ง 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
1. เด็กและเยำวชนได้รับกำรเรียนรู้ พัฒนำทักษะชีวิตตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น 

พ้ืนฐำน  ร้อยละ 100 
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2. ไอคิวของเด็ก เยำวชน อำยุ 6-15 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2565 เท่ำกับ 101  
3. อัตรำตำยแรกเกิดไม่เกิน 3.4 ต่อแสนประชำกร 
4. ร้อยละประชำกรทุกกลุ่มวัยออกก ำลังกำยอย่ำงน้อย 3 วันต่อสัปดำห์ (ร้อยละ 80) 
5. อัตรำกำรตำยของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ลงลง ร้อยละ 3 
6. ผลิตภำพแรงงำนจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  
7. ผู้สูงอำยุเข้ำสู่ระบบเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูงอำยุ ร้อยละ 95  
8. ร้อยละของครัวเรือนยำกจนเป้ำหมำยที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ. ลดลง  (ร้อยละ 80) 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเท่ียมและทั่วถึง 
2. สร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดีและเมืองบริกำรสุขภำพ (Medical Hub) 
3. สร้ำงควำมเสมอภำครองรับสังคมผู้สูงอำยุ และจัดสวัสดิกำรสังคมให้มีคุณภำพ 
4. พัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน 
5. แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 รักษำและเสริมสร้ำงควำมสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ 

อย่ำงครบวงจร เป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของประเด็นกำรพัฒนำ 
1. เพ่ือให้มีฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงยั่งยืน  (SDG :  

Sustainable Development Growth) 
2. เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคและกำรประกอบอำชีพอย่ำงเพียงพอ 

และสมดุล 
3. เพ่ือรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมำตรฐำนที่ก ำหนด 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
1. ประชำชนมีน้ ำอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอทั้งปริมำณและคุณภำพ ร้อยละ 100 
2. พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ของจังหวัดเพ่ิมข้ึนปีละ 2,000 ไร่ 
3. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 70  
4. ขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมได้รับกำรก ำจัด ร้อยละ 100 
5. ครัวเรือนมีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนำแหล่งน้ ำ และเพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
2. ฟ้ืนฟูป่ำไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ต้นน้ ำและป่ำ 

ชุมชน 
3. เสริมสร้ำงและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพ 

ตำมแนวทำงประชำรัฐ 
4. บริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำขยะอย่ำงเป็นระบบและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ให้มี 

คุณภำพ 
5. พัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 รักษำควำมมั่นคงภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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วัตถุประสงค์ของประเด็นกำรพัฒนำ  
1. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. เพ่ือยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ และขจัดปัญหำ 

อุปสรรคของประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำร 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของจ ำนวนคดีอำชญำกรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระท ำผิด (ร้อยละ 85) 
2. ระดับควำมหวำดกลัวภัยอำชญำกรรมชองประชำชนไม่เกิน (ร้อยละ 40) 
3. จ ำนวนหมู่บ้ำนสีขำวปลอดยำเสพติด (ร้อยละ 95) 
4. อัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงบกลดลง 2 คนต่อประชำกรหนึ่งแสนคนต่อปี 
5. ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อหน่วยงำนภำครัฐ (ร้อยละ 90) 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมมั่นคงภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันและปรำบปรำมปัญหำอำชญำกรรม และปัญหำยำเสพติด  

โดยประชำชนมีส่วนร่วม 
3. เพ่ิมศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่และประชำชนในกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเกิด 

สำธำรณภัย 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและกำรให้บริกำรภำครัฐ 
5. เพ่ิมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง 

เสมอภำค และเป็นธรรม 
 

11.  กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562   และด ำเนินงำนกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 11.1  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ/หลักสูตร/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน/
กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน 
  11.1.1 STEM/ STEAM /STREAM ครูผู้สอนที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรบูณำกำรสะเต็ม
ศึกษำของ สสวท. ได้น ำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำของ สสวท.มำใช้   ส่งผลให้ผู้เรยีนได้มีกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพและควำมสำมำรถของตนเอง  จำกกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้ 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
สำมำรถน ำควำมรู้มำใช้แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันและเป็นนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำ กำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม  และน ำไปสู่กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคต่อไป    

11.1.2  หลักสูตร Waldorf/Montessori/High Scope/BBL 
โรงเรียน / สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 

กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2460  โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในแต่ละวัน ตำมกิจกรรมหลัก  6 กิจกรรม 
บูรณำกำรนวัตกรรมปฐมวัยตำมบริบทของโรงเรียน / สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง 

11.1.3 กำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำม 



ห น้ า  | 58 

 

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  (Active Learning) แต่ครูผู้สอนก็ยังไม่เข้ำใจ
อย่ำงทั่วถึงและไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ จึงต้องมีกำรพัฒนำและส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง โดย
กำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติ
จริง  (Active Learning) โดยนิเทศแบบบูรณำกำรกำรบริหำรงำนในโรงเรียน 4 ฝ่ำย เพ่ือยกระดับกำรศึกษำ
และกำรสังเกตชั้นเรียน 

11.1.4 ทักษะกำรพูด อ่ำน เขียน หน่วยงำนที่รับผิดชอบสำมำรถประสำนควำมร่วมมือไปยัง 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตำมทักษะกำรพูด อ่ำน เขียนเกี่ยวกับผู้เรียนมีทักษะภำษำอังกฤษในจังหวัด
ร้อยเอ็ดแต่ยังเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์  สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในรูปแบบ
ค่ำยวิชำกำร เพื่อยกระดับกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำอังกฤษจ ำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ป.1 – ม.6) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ที่เข้ำรับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำอังกฤษผ่ำนระดับ ดี ขึ้นไป  
สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทักษะกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน  ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ ใน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยใช้แบบทดสอบ สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำร
สอนเสริมวิชำภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะกำรสอนเสริม โดยเชิญ
ครูผู้สอนที่มีควำมรู้ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ มำท ำกำรสอน  ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษน้อยมำก เนื่องจำกไม่มีพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมภำษำอังกฤษ (Boot 
Camp) และภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะในกำรน ำไปใช้และแก้ไข
สถำนกำรณ์ต่ำงๆได้ 

11.1.5 กำรยกระดับควำมสำมำรถทำงภำษำของครู  ใช้ CEFR เป็นกรอบในกำรก ำหนด 
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียน โดยน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ควำม สำมำรถทำงภำษำของนักเรียนและครู กำร
พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ส่งเสริม สนับสนุนครูในสังกัดให้ข้ำรำชกำร
รับกำรอบรม พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีและกำรวัดประเมินผลของทุกหน่วยงำนที่
จัดครูผู้สอนไดร้ับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรคูปองครู  กำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงสื่อออนไลน์
อย่ำงสม่ ำเสมอ บริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีควำมยืดหยุ่นในด้ำนโครงสร้ำง เวลำเรียน กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ และ กำรวัดประเมินผล เพื่อให้นักเรียนมีโอกำสเรียนภำษำอังกฤษตำมระดับควำมสำมำรถ และเรียนรู้
จำกกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัยส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเน้นกำร
สื่อสำร (Communicative Language Teaching: CLT) เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) เป็นกรอบควำมคิดหลักในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของประเทศ โดยให้
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษเน้นกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อน ำไปใช้จริงในชีวิตประจ ำวัน  โดยได้ใช้แนวกำรสอน
ภำษำอังกฤษให้เป็นตำมธรรมชำติของกำรเรียนรู้  

11.1.6 ทักษะกำรคิด สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรประเมนิทักษะกำรคิด วิเครำะห์ ส ำหรับ 
นักศึกษำท่ีลงทะเบียนใหม่ในภำคเรียนที่ 1/2561 และภำคเรียนที่ 2/2561 ตำมคู่มือกำรประเมินระดับกำรรู้
หนังสือของนักศึกษำ กศน. สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรม กำรสร้ำงทักษะกำรคิด วิเครำะห์โดยผ่ำนกิจกรรม
ตำมโครงกำรต่ำงๆที่จัดขึ้นจำกกำรน ำแบบประเมิน/เครื่องมือ ไปใช้ทดสอบกับผู้เรียน ผู้ประเมินได้เห็นถึงกำร
พัฒนำด้ำนควำมคิด ควำมสำมำรถของผู้เรียนในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งผู้เรียนสำมำรถคิดแก้ปัญหำ โดยมีกระบวนกำรที่
เป็นขั้นตอนและสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกวิธี 
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   11.1.7  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (civic education) สถำนศึกษำมี
กำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมควำมต้องกำรและควำม
สนใจ เพ่ือเพ่ิมทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองโดยกำรสอดแทรกในกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ  กำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร 
Digital Literacy เป็นกำรศึกษำที่เน้นให้ทันยุคสมัยและเข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่สุด ผู้เรียนให้ควำมสนใจและ
ต้องกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก เพรำะนอกจำกจะได้รับควำมรู้แล้ว ผู้เรียนยังสำมำรถสร้ำงรำยได้และอำชีพในระบบ
ดิจิทัลอีกด้วย  
   11.1.8 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำและกระบวนกำรคุณภำพกำรศึกษำ    ผลกำร
ด ำเนินกำรในพื้นที่ตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ควำมรู้ และส่งเสริมสถำนศึกษำให้พัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เป็นงำนปกติของสถำนศึกษำ และช่วยเหลือสถำนศึกษำที่มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในยังไม่เข้มแข็ง มีกำรบูรณำกำรให้ควำมร่วมมือกับร่วมกับ สมศ. โดยมีตัวชี้วัด   ร้อยละของ
สถำนศึกษำทั้งหมดที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่
ก ำหนดสถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
    11.1.9 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ /กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพในทุกระดับกำรศึกษำ /กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย/ปฐมวัย /กำรจดักำรศึกษำในกลุ่มเด็กตกหล่นจำก
ระบบกำรศึกษำ/ DLTV/ DLIT/ หลักสูตรกำรผลิตก ำลังคนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  
อำชีวะ 4.0/หลักสูตรอำชีวะ Premium 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย     
                       ผลกำรด ำเนินงำน สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้กับผู้ เรียนระดับปฐมวัย 
ดังนี้  ด้ำนอำคำรสถำนที่ สถำนศึกษำได้มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ คือจัดอำคำรเรียนให้เป็นอำคำร
เอกเทศเป็นสัดส่วนเฉพำะของระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่มีควำมพร้อม โดยเฉพำะโรงเรียนที่เป็นศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบ/ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย มีกำรล้อมรั้วรอบขอบชิด ให้มีควำมปลอดภัย ส่วน
สถำนศึกษำที่มีข้อจัดด้ำนอำคำรสถำนที่ไม่สำมำรถเป็นอำคำรเอกเทศก็จะมีกำรจัดบริเวณเป็นโซนหรืออำคำร 
หรือห้องเรียน ให้เป็นสัดส่วนเฉพำะระดับปฐมวัย มีกำรจัดบรรยำกำศทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ได้
มำตรฐำนห้องเรียนปฐมวัย มีมุมประสบกำรณ์ส ำหรับเด็ก กำรรักษำควำมสะอำด นอกห้องเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว 
สวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ ส ำหรับเด็กให้เรียนรู้ในชีวิตประจ ำวัน เช่น ใช้น้ ำที่เหลือใช้รดต้นไม้ เป็นต้น  
ด้ำนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ สถำนศึกษำมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ ำเป็นส ำหรับเด็กปฐมวัย จัดวำงไว้ตำมหลักกำรจัด
ห้องเรียนปฐมวัย มีทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวเด็ก และเครื่องใช้ส ำหรับใช้ร่วมกัน     มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสื่อกำร
เรียนรู้ เช่น จอทีวี (แอลซีดี) เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดวำงในที่ปลอดภัยอยู่ในระดับสำยตำเด็กและอุปกรณ์อ่ืนจัด
วำงในที่ปลอดภัย กำรรักษำควำมสะอำดอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่เสมอ ด้ำนเครื่องเล่น สถำนศึกษำได้มีกำรจัดหำ
สื่อ เครื่องเล่นสนำมไว้เพ่ือเป็นสื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในกิจกรรมกลำงแจ้ง 
เพ่ือพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่ ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย สถำนศึกษำบำงแห่งได้งบสนับสนุน บำงแห่งต้อง
ช่วยเหลือตนเองโดยของบสนับสนุนจำกองค์กรภำยนอก หรืองบผ้ำป่ำกำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำร
ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นสนำมท่ีช ำรุด ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ และมีกำรซ่อมแซมให้สำมำรถใช้งำนได้ปลอดภัย 
ถ้ำไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ก็จะน ำออกจำกสนำมไปเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย นอกจำกนั้นแล้ว ขณะที่เด็กเล่น
เครื่องเล่นสนำมครูหรือพ่ีเลี้ยงก็ต้องคอยดูแลอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้เด็กเกิดควำมปลอดภัยจำกกำรเล่น    ทำง
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โรงเรียนมีกำรตรวจสอบเครื่องเล่นสนำมทุกสัปดำห์ เพ่ือให้มีควำมพร้อมส ำหรับใช้งำนอย่ำงปลอดภัย  ด้ำนกำร
รับส่งนักเรียนและกำรจรำจร สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันควำมปลอดภัยกำรรับส่งนักเรียนโดยให้ผู้ปกครอง
เซ็นรับส่งเด็กปฐมวัยทุกวัน ส่วนกำรจรำจร กำรเดินทำงกลับผู้ปกครองจะรับกลับตำมยำนพำหนะที่น ำมำ เช่น 
จักรยำน  จักรยำนยนต์ รถยนต์  เดินเท้ำ  และสถำนศึกษำบำงแห่งมีรถโรงเรียนรับส่งเด็กไปกลับ 
ด้ำนโภชนำกำรสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโภชนำกำร โดยมีอำหำรกลำงวันตำมโครงกำรอำหำร
กลำงวันให้เด็กรับประทำน บำงแห่งก็ไม่ต้องให้เด็กห่อข้ำวมำ แต่บำงแห่งก็ให้เด็กห่อข้ำวมำจำกบ้ำนและมีอำ
หำให้กับเด็กได้รับประทำนทุกวัน ตำมหลักโภชนำกำร โดยรำยกำรอำหำรก็จะแยกเป็นอำหำรที่เหมำะกับระดับ
ปฐมวัยและอำหำรระดับประถมศึกษำ หรือมัธยมศึกษำ ในโรงเรียนขยำยโอกำส ส่วนอำหำรว่ำงของเด็กใน   1 
วัน มี 2 เวลำ  คือ   ช่วงเช้ำ เวลำประมำณ 10.00-10.30 น. โรงเรียนจะให้ดื่มนมซึ่งเป็นโครงกำรอำหำรเสริม
นมของโรงเรียนทุกโรงและ ช่วงบ่ำย เวลำ ประมำณ 14.14 -14.30 น.จะได้รับส ำหรับโรงเรียนที่มีควำมพร้อม
ทั้ง 3 ขนำด ซึ่งอำหำร อำจจะเป็นของหวำน  ผลไม้ ที่มีประโยชน์  ด้ำนสุขอนำมัยสถำนศึกษำมีกำรดูแล
สุขภำพอนำมัยของเด็ก เริ่มจำกตรวจสุขภำพตอนเช้ำทุกวันช่วงรับเด็ก ตรวจควำมสะอำดของร่ำงกำย และมี
กำรตรวจสุขภำพจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล โรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ และโรงพยำบำลประจ ำ
จังหวัด และสถำนพยำบำลอื่น ๆ  ด้ำนอื่นๆ  กำรให้ควำมรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันควำมปลอดภัยในกำรอบรมเลี้ยงดูที่บ้ำน หรือนอกบ้ำน เวลำเดินทำง ตลอดจนให้ควำมรู้เรื่องกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง   สี่ด้ำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรกำรให้ควำมรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กำรจัดกำรศึกษำ
ในกลุ่มเด็กตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำ จัดกำรศึกษำเพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ส่งเสริมให้ประชำชนที่ตก
หล่นหรือพลำดโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบโรงเรียน สำมำรถหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงกว้ำงขวำง)และต่อเนื่อง 
โดยจัดกำรศึกษำทั้งในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย เพ่ือน ำควำมรู้ไปประกอบ
อำชีพ หรือเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นจัดโครงกำรติวเข้มเติมเต็มควำมรู้ เพ่ือเสริมสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำเพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้เกิดควำมเท่ำเทียมทั้งในเมืองและชนบท  กำร
จัดเก็บข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำ  กำรจัดเก็บข้อมูล / ส ำรวจข้อมูลเป็นไปด้วยควำมล ำบำก 
สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดระยะเวลำ / ส ำรวจข้อมูล  DLTV/ DLIT  ผลกำรด ำเนินกำร โรงเรียนประสบปัญหำด้ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตอย่ำงมำก มีกำรยกเลิกระบบ UNINET และจัดสรรงบประมำณมำเช่ำอินเทอร์เน็ตเอกชน  ซึ่งมี
กำรจัดสรรระยะเวลำ 6 เดือน และงบประมำณ ไม่เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน ไม่มีกำรจัดสรรงบประมำณพัฒนำ
บุคลำกรในโครงกำร DLIT เป็นเวลำนำน   หลักสูตรกำรผลิตก ำลังคนท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร อำชีวะ 4.0/หลักสูตรอำชีวะ Premium 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย  มีรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของแผนกวิชำ (SAR ของแผนกวิชำ)  และรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและมีงำนท ำประจ ำปี 
    11.1.10 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร/กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
โครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ/กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัด  (2563-2564) โดยร่วมกับภำคีเครือข่ำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
ชุมชน  ผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น และน ำแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัด  (2563-
2564)  ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมแจ้งแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยทรำบพร้อมขับเคลื่อนต่อไป 
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11.2   ผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
11.2.1  ยุทธศำสตร์ที่  1. สนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยยึดหลัก 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ  2 โครงกำร  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  2 
โครงกำร    ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน 374,000 บำท  ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร้อยละ 100  
โดยสำมำรถด ำเนินโครงกำรกำรเพ่ิมโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน โดยได้ด ำเนิน
กิจกรรมประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำรจัดท ำฐำนข้อมูล เด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคันและเด็กตกหล่น 
กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำประชุม บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กศน.จังหวัด และ กศน.อ ำเภอ พร้อมทั้ง
จัดท ำร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรกำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส 
เด็กออกกลำงคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมำะสมของจังหวัด มีผลกำรด ำเนินงำนได้ช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ตำมรูปแบบ/แนวทำงท่ีก ำหนด และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำร
เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมำะสม
และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรระดับจังหวัด เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกำส เด็กออกกลำงคันและเด็กตกหล่น เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 

11.2.2  ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัดให้ผู้รับบริกำรทั้ง 3 ระบบมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ชำติและมีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 มีโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ  5 โครงกำร  
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 5  โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน 1,939,500 บำท  ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ   ร้อยละ 100 ได้ด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ โดย
จัดกำรอบรมปฏิบัติกำร “กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560“ซ่ึง
หลักสูตรกำรพัฒนำฯ ประกอบด้วย กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนของสมองและทักษะกำรคิดเพ่ือชีวิตที่
ส ำเร็จ (EF) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดไฮสโคป  กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิด
มอสเตสซอรี่  ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้บูรณำ
กำรควำมร่วมมือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงำนมหกรรม “เปิดบ้ำนปฐมวัย เพ่ือเด็กไทย 4.0” เพ่ือจัดท ำพิธี
ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) และกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และคัดเลือกรูปแบบและผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้ำนครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้กำรดูแลจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้ และกำรเล่นเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2562  ณ  อำคำรอเนกประสงค์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ฯและ พัฒนำศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย/  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ    (O-NET) 
โรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  มีแนวทำงในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนระดับชำติ (O-NET)    ปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โดยคณะกรรมกำรนิเทศ
กำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด มีกำรส่งเสริมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และได้นวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ดสำมำรถน ำแนว
ทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง และยั่งยืน    มีกำรบูรณำกำรกำรจัด
กำรศึกษำกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำต่ำงๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน ำแนวทำงกำรยกระดับผลกำรเรียนมำปรับ
ใช้กับบริบทโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกำรน ำผลกำรทดสอบระดับชำติ  ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเป็น
จุดเริ่มต้นในกำรร่วมกันหำแนวทำงพัฒนำผลกำรทดสอบให้สูงขั้นในปีกำรศึกษำต่อไป  โครงกำร TFE  (Teams 
For Education) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
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ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนน  ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ให้กับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สถำนศึกษำในจังวัดร้อยเอ็ดมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน/ โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำเอกชนในระบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  เพ่ือสื่อสำรแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพภำยในแก่บุคลำกรของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดร้อยเอ็ดศึกษำกรณี
ตัวอย่ำงและถอดบทเรียนโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้นแบบที่มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่
เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบจังหวัดร้อยเอ็ดโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดและป้องกันยำเสพติด เพ่ือวำงแผนหำแนวทำงในกำร
ป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
เยำวชนกลุ่มเสี่ยงพัฒนำกลไกกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำพัฒนำกลไกกำรป้องกัน
และเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

11.2.3  ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพสู่สำกล  
มีโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ  4 โครงกำร  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  4  โครงกำร ได้รับจัดสรร
งบประมำณท้ังสิ้นจ ำนวน 579,648 บำท  ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร้อยละ 100 ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ“ผลงำน 1 ปี ดีเด่น ปฏิรูปกำรศึกษำร้อยแก่นสำรสินธุ์” ประจ ำปีพ.ศ.2562 
เสริมสร้ำงมิตรภำพควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนและในระหว่ำง
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเองและสร้ำงภำพลักษณ์อันดีระหว่ำงองค์กรสร้ำงเสริมให้บุคลำกรมีควำม
ผูกพันภำยในองค์กรในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนสูงสุดอย่ำงยั่งยืน ได้รับรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนร่วมกันในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์/โครงกำรสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีท่ี
มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ มำปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งว่ำงอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรสรรหำเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้บุคคลที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์มำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งว่ำงอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

11.2.4  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกวัยสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำง 
เหมำะสม  มีโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ  2 โครงกำร  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  2  โครงกำร ได้รับ
จัดสรรงบประมำณท้ังสิ้นจ ำนวน    83,825  บำท  ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร้อยละ 100 ด ำเนินโครงกำร
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ให้มีระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นเอกภำพ ลดควำมซ้ ำซ้อน มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนได้โดยง่ำย 

11.2.5    ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำกรทุกช่วงวัยเป็นมนุษย์ที่ 
สมบูรณ์มีควำมเป็น พลเมืองและพลโลก  ด ำเนินกำร  มีโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ  4 โครงกำรและ
ได้รับจัดสรรงบบูรณำกำรระดับจังหวัดตำมโครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระดับต ำบล (ศูนย์มีสุข) 
กิจกรรมที่ 5,6,7  จ ำนวน 1  โครงกำร  ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็  5  โครงกำร ได้รับจดัสรรงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน 
1,209,000 บำท  ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร้อยละ 100 โครงกำรลูกเสือเนตรนำรี บ ำเพ็ญตนเพื่อ
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สำธำรณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำกรณ์ เทพยวรำงกูร เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
เพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ ำนวน 3 โรงเรียน  และลูกเสือเนตรนำรียุวกำชำด และ   
จิตอำสำได้ท ำกิจกรรมจิตอำสำและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและฟ้ืนฟูโรงเรียน ภำยหลังจำกภำวะน้ ำท่วม 

 11.2.6  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลัก     
ธรรมำภิบำล มีโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ  14 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  14  โครงกำร ได้รับ
จัดสรรงบประมำณท้ังสิ้นจ ำนวน 766,160 บำท  ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร้อยละ 100 มีผลกำรด ำเนิน
โครงกำรกำรตรวจสอบภำยใน ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรตรวจสอบ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน และสถำนศึกษำเอกชน  เป็นหน่วยสอบ
ทำนยืนยันข้อมูล  จ ำนวน  10  แห่ง ท ำให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ ทรำบและลด จุดอ่อน/ควำม
เสี่ยง  พร้อมทั้งพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล/โครงกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติใช้เป็น
กรอบ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพ้ืนที่และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลเพิ่มมำกยิ่งขึ้น/กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพ้ืนที่ และกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเขียนโครงกำรและกำร
บริหำรโครงกำรอย่ำง มืออำชีพผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เทคนิคกำรเขียนโครงกำรและกำรบริหำร
โครงกำรอย่ำงมืออำชีพอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นรูปธรรมมำก
ยิ่งขึ้นรวมถึงมีแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงกัน และเพ่ิมพูนสัมพันธภำพ ในกำร
ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่อไป/โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม สร้ำงเครือข่ำยกำรมี
ส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบในวงรำชกำรและกำรอบรมวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำวินัยข้ำรำชกโครงกำรกำรตรวจสอบภำยใน ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรตรวจสอบ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำ
เอกชน และสถำนศึกษำเอกชน  เป็นหน่วยสอบทำนยืนยันข้อมูล  จ ำนวน  10  แห่ง ท ำให้ผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ ทรำบและลด จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง ในกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนรำยบุคคล   เงินอำหำรเสริม 
(นม)  เงินอำหำรกลำงวัน  และกิจกรรมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ          
(O-NET)   พร้อมทั้งพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล ผู้บริหำรของส ำนกังำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ร้อยเอ็ด และกระทรวงศึกษำธิกำรมีข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด หน่วยรับตรวจมีข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรกำรควบคุม ก ำกับดูแล และมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
เพียงพอ เหมำะสมโครงกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติใช้เป็นกรอบ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
นโยบำย และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพ้ืนที่ และ
สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเพิ่มมำกยิ่งข้ึน 
กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 และกำรน ำแผน  สู่กำรปฏิบัติเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพ้ืนที่ และกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำร
เขียนโครงกำรและกำรบรหิำรโครงกำรอย่ำง มืออำชีพผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เทคนิคกำรเขียน
โครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเป็นรูปธรรมมำกยิ่งข้ึนรวมถึงมีแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงกัน และเพ่ิมพูน
สัมพันธภำพ ในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่อไป  โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม 
สร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบในวงรำชกำรและกำรอบรมวินัยของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม  และจริยธรรม  ในกำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบให้กับข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด สร้ำงกลไกในกำรป้องกัน  ยับยั้งกำร
ทุจริตทุกรูปแบบในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดเสริมสร้ำงพัฒนำวินัยข้ำรำชกำรและบุคลำกรใน
หน่วยงำนให้ด ำรงอยู่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนกฎหมำย  
ระเบียบ  แบบแผน ของทำงรำชกำรมำกขึ้นและ ลด ละเลิกกำรกระท ำผิดวินัยพร้อมน ำองค์ควำมรู้ไปสร้ำง
กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน กำรทุจริตภำยใน   โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง เพื่อใหบุคลำกรมีควำมรู ควำมเขำใจ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อใหกำรด ำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ เปนไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมี
ควำมรูควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง  สำมำรถจัดท ำแผนบริหำรควำม
เสี่ยง จัดวำงระบบควบคุมภำยใน และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหนวยงำนไดถูกตอง
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  และบุคลำกรในหน่วยงำนให้ด ำรงอยู่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่ำงที่ดีของ
สังคม  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนกฎหมำย  ระเบียบ  แบบแผน ของทำงรำชกำรมำกข้ึน/ โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือใหบุคลำกรมีควำมรู ควำมเข้ำใจ และมีควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อใหกำรด ำเนินกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ เปนไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด สำมำรถจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง จัดวำงระบบควบคุมภำยใน และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ       
หนวยงำนไดถูกตองตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
12.  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  (SWOT  Analysis)  
 1) จุดแข็ง (Strengths: S) 
     (1) เป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำที่มีกำรศึกษำทุกระดับและหลำกหลำย 
     (2) เป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำสำมำรถระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำได้ 
          (3) มีผลกำรวิจัยทำงกำรศึกษำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     (4) มีสถำบันอุดมศึกษำที่สำมำรถผลิตทรัพยำกรบุคคลเพ่ือสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนได้ 
     (5) มีสถำนศึกษำยอดนิยมทุกระดับ 
     (6) มีเครือข่ำยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
     (7) มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีจ ำนวนมำกและหลำกหลำย 
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     (8) มีสถำบันกำรศึกษำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำรสนอง
ต่อควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2) จุดอ่อน (Weakness: W) 
     (1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับชำติ 
              (2) ผู้เรียนส่วนมำกขำดทักษะ ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรใช้เหตุผลและกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
              (3) ครูผู้สอนสอนไม่ตรงตำมสำขำวิชำเอก  
              (4) กำรก ำกับติดตำมและประเมินผลขำดประสิทธิภำพ 
              (5) ครูมีภำระงำนนอกเหนือจำกกำรสอนมำกเกินไป  
              (6) ผู้เรียนยังมีปัญหำอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
              (7) ผู้เรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีปัญหำกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
              (8) โรงเรียนขนำดเล็กมีจ ำนวนมำก 
              (9) กำรวำงแผนพัฒนำอัตรำก ำลังไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพที่เป็นจริง  
 3) โอกำส (Opportunities: O) 
              (1) หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำมำกขึ้น 
              (2) มีศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
              (3) มีกฎหมำยรองรับกำรจัดกำรศึกษำที่ให้โอกำสทำงกำรศึกษำกับประชำกรวัยเรียนทุกกลุ่ม 
              (4) นโยบำยมีควำมชัดเจนสำมำรถปฏิบัติได้ 
              (5) กำรขยำยตัวด้ำนเศรษฐกิจอำเซียนส่งผลต่อโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีพของผู้เรียนมำกข้ึน  
              (6) มีสถำบันทำงกำรศึกษำท้ังภำครัฐและเอกชนครอบคลุมทุกระดับอย่ำงทั่วถึง 
              (7) มีนวัตกรรม เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่เข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้หลำยช่องทำง 
              (8) มีผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน 
 4) ภำวะคุกคำม (Threat: T) 
              (1) กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมีผลต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 
              (2) นโยบำยกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง  
              (3) ปัญหำสังคม อบำยมุข ยำเสพติด  
              (4) สื่อและเทคโนโลยีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม 
              (5) ผู้ปกครอง ประชำชน ส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน 
              (6) ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอำเซียนส่งผลต่อตลำดแรงงำน 

สรุปจำกกำรศึกษำบริบทที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำจำกทุกหน่วยงำนตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับ
หน่วยงำน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  จะน ำไปก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจ ำปี พ.ศ. 2563            

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
-------------------------------- 

                จำกกำรศึกษำสภำพบริบทด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกำรวิเครำะห์สภำพของ
หน่วยงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้หลักกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis  จึงได้ก ำหนดเป็น
แผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจ ำปี พ.ศ. 2563  ดังนี้  

วิสัยทัศน์    ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต  บูรณำกำรทุกภำคส่วน ตำมหลักธรรมำภิบำล              
               สืบสำนศำสตร์พระรำชำ  พัฒนำกำรศึกษำสู่สำกล 
พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระบบ ตลอดชีวิต โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
 2.  ส่งเสริม กำรพัฒนำให้ผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน สู่ระดับชำติและระดับ
สำกล 
 3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของชำติเพ่ือรองรับสู่สำกล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง     
และพลโลก 
 6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมหลัก   
ธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ 
 1. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
 2. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะอำชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะส ำคัญส ำหรับ
ศตวรรษท่ี  21 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชำติเพ่ือรองรับสู่สำกล 
 4. ประชำกรทุกช่วงวัย สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและจิตใจ  
 6. ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำตำม        
หลักธรรมำภิบำล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1.  กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพ่ือพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยยึดหลัก
ศำสตร์พระรำชำ 
 2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
 3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของชำติเพ่ือรองรับสู่สำกล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง        
เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง          
และพลโลก 
 6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ทุกช่วงวัยอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภำพ ยึดหลักศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  โดยใช้กำรสอนเชิงรุก  Active learning  

2. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเน้นทั้งด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย 

3. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีทักษะอำชีพ เรื่อง ข้ำวหอมมะลิ พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย กำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์ และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เพื่อพัฒนำให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งกำรเกษตรและท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ 

4. เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 โดย กำรนิเทศติดตำม Coaching and mentoring  

5. ส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะสู่ควำมควำมเป็นมือ
อำชีพ และรองรับกำรสู่สำกล 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง      
เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน           

   7.  ส่งเสริมกำรน ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ มำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัด 

กำรศึกษำ 

8.  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสู่โรงเรียนสุขภำวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนำให้ร้อยเอ็ดเป็น
เมืองแห่งสุขภำพ  

9.  เพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ตำม
หลักธรรมำภิบำล
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ตำรำงควำมสัมพันธ์ ของ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  โครงกำร 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดรวม โครงกำร 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำทุก
ระบบ ตลอดชีวิต โดยยึด
หลักศำสตร์พระรำชำ 

1. กำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง เพ่ือพัฒนำคนใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภำพ โดยยึด
หลักศำสตร์พระรำชำ 

1. ประชำกรทุกช่วงวัย
ได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
และได้รับกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
โดยยึดหลักศำสตร์
พระรำชำ 
 

1. สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ทุก
ช่วงวัยอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภำพ ยึด
หลักศำสตร์พระรำชำ สู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  โดย
ใช้กำรสอนเชิงรุก  
Active learning 

1.  หน่วยงำน/
สถำนศึกษำ ร่วมด ำเนิน
กิจกรรมสืบสำนศำสตร์
พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน และพระรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำ             
2.  ประชำกรวัยแรงงำน
(15-59 ปี) มีจ ำนวน     
ปีกำรศึกษำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
 

1.โครงกำรน้อมน ำพระรำ
โชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลงกรณบดินทรเทพ
ยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติ 
2.โครงกำรกำรเพิ่ม
โอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำของเด็กด้อย
โอกำส เด็กออกกลำงคัน 
และเด็กตกหล่น ใน
รูปแบบที่เหมำะสม 

3.โครงกำรส่งเสริม 
พัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำ
โดยกำรน ำ PLC มำใช้ใน
กระบวนกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำโรงเรียน
คุณธรรมสู่ควำมยั่งยืน 
4.โครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้เยำวชนจิตอำสำสู่
ภูมิปัญญำผู้สูงวัย 

   2.เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย 

1.  จ ำนวนผู้เรียนชั้น
อนุบำล 1-3  ที่เข้ำถึง

1.โครงกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดรวม โครงกำร 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โดยเน้นทั้งด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ โดยบูรณำกำร
ควำมร่วมมือกับภำคี
เครือข่ำย 

กำรศึกษำปฐมวัยต่อลุ่ม
อำยุเด็กปฐมวัย 
2  สัดส่วนผู้เรียน
อำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับผู้เรียนสำมัญ
ศึกษำ 

ปฐมวัยในระดับพื้นที่  

2.โครงกำรส่งเสริมเวที
และประชำคมเพ่ือกำร
จัดท ำรูปแบบและแนว
ทำงกำรพัฒนำหลักสูตร 
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำ 

3.โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบ
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 

   3. ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ ให้มีทักษะ
อำชีพ เรื่อง ข้ำวหอมมะลิ 
พืชสมุนไพร เกษตร
ปลอดภัย กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เพื่อ
พัฒนำให้ร้อยเอ็ดเป็น
เมืองแห่งกำรเกษตรและ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

1.ร้อยละของหน่วยงำน/
สถำนศึกษำร่วมด ำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะอำชีพ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
และกำรท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 

1.โครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรเรียนรู้นักเรียน 
โรงเรียน และชุมชน เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำน
รำกเกษตรอุตสำหกรรม
อินทรีย์สู่พำณิชย์         
2. โครงกำรพัฒนำ
เยำวชนในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงประเพณีวัฒนธรรม
อีสำน 
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2.  ส่งเสริม กำรพัฒนำให้
ผู้รับบริกำรให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำน สู่
ระดับชำติและระดับ
สำกล 

2.  เร่งรัด กำรจัดกำร
ศึกษำทุกระบบได้รับกำร
พัฒนำและรับบริกำรที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ มีทักษะ
ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 
21 
 

2. ประชำกรทุกช่วงวัย
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ 
ทักษะอำชีพ เรียนรู้ตลอด
ชีวิต และมีทักษะส ำคัญ
ส ำหรับศตวรรษที่  21 

4. เร่งรัด กำรจัดกำร
ศึกษำทุกระบบได้รับกำร
พัฒนำและรับบริกำรที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ มีทักษะ
ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 
21 โดย กำรนิเทศติดตำม 
Coaching and 
mentoring 

1. คุณภำพกำรศึกษำทุก
ระดับทุกประเภทเพ่ิม
สูงขึ้น (จำกผลกำร
ทดสอบระดับชำติ)       
2..  ผู้เรียน มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  และทักษะ
อำชีพที่ส ำคัญส ำหรับ
ศตวรรษท่ี 21         
3.  ระดับควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เฉลี่ยของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำในแต่ละระดับ 
เมื่อทดสอบตำม
มำตรฐำนควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ระดับ ม.ต้น/ม.ปลำย/ป.
ตรี 
 

1. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ 
สมรรถนะ ทักษะ และ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบ
บูรณำกำรของนักเรียน 
นักศึกษำในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยไทย
แลนด์ 4.0 
2. โครงกำรนักเรียนไท
อีสำน 4.0 สื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพ่ือ
กำรศึกษำมำตรฐำนสำกล
สู่กำรสร้ำงงำนและอำชีพ
ที่ยั่งยืน (Lab-
Education : โรงเรียน
ทดลองกำรสอน
ภำษำอังกฤษที่มี
มำตรฐำนระดับ
นำนำชำติ) 
3.  โครงกำรพัฒนำกำร
คิดข้ันสูงทำงคณิตศำสตร์
ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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4.   โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนด้วยกำร
ส่งเสริมกิจกรรม         
โลจิสติกส์ทำงธุรกิจเพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ของโครงข่ำยคมนำคม
ขนส่งขนำดใหญ่ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.  โครงกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำต้นแบบกำร
ด ำเนินงำนตำม
พระรำชบัญญัติกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ.2559 ระดับ
อำชีวศึกษำในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
6.  โครงกำร TFE 
(Teams For 
Education) 
7.  โครงกำร Coaching 
and Monitoring 
Teams เพ่ือยกระดับ
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คุณภำพกำรศึกษำ 

3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำ
คุณภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีควำม
เป็นมืออำชีพ ที่
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชำติเพื่อ
รองรับสู่สำกล 

3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำ
คุณภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีควำม
เป็นมืออำชีพ ที่
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชำติเพื่อ
รองรับสู่สำกล 

3. ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมเป็นมือ
อำชีพ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของชำติ
เพ่ือรองรับสู่สำกล 

5.  ส่งเสริม และพัฒนำ
คุณภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มี
สมรรถนะสู่ควำมควำม
เป็นมืออำชีพ และรองรับ
กำรสู่สำกล 

ร้อยละของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกระดับและประเภท
กำรศึกษำท่ีได้รับกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำนตำม
วิชำชีพและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

โครงกำรส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนำ
สมรรถนะ ทักษะ ของ
ผู้บริหำร ครู นักเรียน 
เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในกำรสร้ำง
ควำมคิด 

4.  ส่งเสริม สนับสนุน
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำของ
ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 
เสมอภำค และเท่ำเทียม
กัน 
 

4.  ส่งเสริม สนับสนุน
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
ผู้เรียนสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
อย่ำงเหมำะสม และกำร
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำของ
ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 
เสมอภำค และเท่ำเทียม
กัน 
 

4. ประชำกรทุกช่วงวัย 
สำมำรถใช้เทคโนโลยีใน
กำรเรียนรู้ได้อย่ำง
เหมำะสม   และสร้ำง
โอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำของ
ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 
เสมอภำค และเท่ำเทียม
กัน 

6.  ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียน
สำมำรถใช้เทคโนโลยีใน
กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 
และกำรสร้ำงโอกำสใน
กำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำของประชำชน
อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน          
7.  ส่งเสริมกำรน ำ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ มำ
ใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
และเพ่ิมประสิทธิภำพ

ร้อยละของผู้เรียนทุก
ระดับ  มีควำมรู้ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์และสำมำรถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้
อย่ำงเหมำะสมตำมช่วง
วัย 
 
 
 
 
ร้อยละของระดับ
ควำมส ำเร็จของ
หน่วยงำน/สถำนศึกษำ  
ที่มีระบบสำรสนเทศเพ่ือ

โครงกำรกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ให้ผู้เรียนใน
กำรขับเคลื่อนนโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0 
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กำรจัดกำรศึกษำ กำรศึกษำ เป็นฐำนข้อมูล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

5.  เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของประชำชนทุก
ช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์มีควำมเป็น
พลเมือง  และพลโลก 

5.  เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วง
วัย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์มีควำมเป็น
พลเมือง และพลโลก 
 

5. ประชำกรทุกช่วงวัย
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่ดีทั้งด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคมและจิตใจ  
 

8 .  ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำสู่โรงเรียนสุข
ภำวะ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนำให้
ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่ง
สุขภำพ  
 

ร้อยละของระดับ
ควำมส ำเร็จในกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ให้จัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตใน
พ้ืนที่ และสร้ำงจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

1.โครงกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันภัย
ห่ำงไกลโรคพยำธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี    
2.โครงกำรรวมพลังต้น
กล้ำควำมคิดพิชิตโลก
ร้อน 
3.โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึก
คนรักษ์พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
4.โครงกำรกำรควบคุม
และป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID – 19) และโรค
อุบัติใหม่ 

6.  ส่งเสริมกำรท ำงำน
แบบบูรณำกำรและกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำม

6.ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบ
บูรณำกำรและกำรมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วนใน
กำรจัดกำรศึกษำ ตำม

6. ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิง
บูรณำกำร และกำรมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วนใน
กำรจัดกำรศึกษำตำม        

9.  เพ่ือส่งเสริมกำร
ท ำงำนแบบบูรณำกำร 
และกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนในกำรจัด

ร้อยละของระดับ
ความส าเร็จในการมีส่วน
ร่วมขององค์กร/ภาคี
เครือข่ายทั้งภายใน 

1. โครงกำรกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดร้อยเอ็ด  
2.โครงกำรเปิดบ้ำน
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หลักธรรมำภิบำล หลักธรรมำภิบำล 

 
หลักธรรมำภิบำล 
 

กำรศึกษำ ตำมหลักธรร
มำภิบำล 
 

ภายนอก  ในการจัดและ
พัฒนาการศึกษา 

กำรศึกษำสรรค์สร้ำง
เด็กไทย 
3.โครงกำรตรวจ ติดตำม 
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์ 
4.โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
5.โครงกำรขับเคลื่อนกำร
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำ
จังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ
คณะกรรมกำรศึกษำ
จังหวัด (กศจ.) 
6.โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบกำร
บริหำรงำนบุคคลแบบ
บูรณำกำรหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
7.โครงกำรช่วยเหลือ
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดรวม โครงกำร 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ประสบภัยพิบัติ 
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มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  

 จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้กำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำ
ที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำน
กลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยำว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ 

สนองต่อเป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัย 

อย่ำงมีคุณภำพ 
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

มีควำมเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด 

วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 “มหำนครข้ำวหอมมะลิ  ท่องเที่ยงวัฒนธรรมอีสำน และสุขภำพ ภำยในปี พ.ศ. 2565” 

 พันธกิจ 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้วยนวัตกรรม 
เพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรทรัพยำกรและสินค้ำกำรเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอำหำรปลอดภัย 
  2.2 พัฒนำให้จังหวัดเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยว  กำรค้ำ  กำรลงทุน  เชื่อมโยงกำรบริกำร 
สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรม ค่ำนิยม และประเพณีที่ดีงำม สำมำรถผสมผสำนกับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่ำงกลมกลืน 
  2.3 พัฒนำคนให้มีคุณภำพ สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ ให้ภำคประชำสังคม และส่งเสริม
ให้มีกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภำพชีวิตให้มีควำมม่ันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน  เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.4  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพ 
  2.5  สร้ำงควำมมั่นคงภำยในและส่งเสริมกำรให้บริกำรภำครัฐอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

 เป้ำประสงค์รวม 
  3.1 ข้ำวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ข้ำวหอมมะลิมีมูลค่ำสูงและได้มำตรฐำน สำมำรถแข่งขันได้  
  3.2 ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี หลุดพ้นควำมยำกจน พึ่งตนเองได้ 
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 ประเด็นกำรพัฒนำ 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้ำเกษตร สู่

มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 ยกระดับกำรท่องเที่ยว กำรบริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 รักษำและสร้ำงควำมสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืนและครบวงจร 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 รักษำควำมมั่นคงภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แผนงำนตำมประเด็นกำรพัฒนำ 
1 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้ำเกษตร            

สู่มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 ยกระดับกำรท่องเที่ยว กำรบริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน 
3 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
4 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 รักษำและสร้ำงควำมสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ 

อย่ำงยั่งยืนและครบวงจร 
5 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 รักษำควำมม่ันคงภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แผนงำนตำมประเด็นกำรพัฒนำ 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้ำเกษตร           

สู่มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นกำรพัฒนำ 

  1. เพ่ือพัฒนำข้ำวหอมมะลิ และสินค้ำเกษตร ให้ได้มำตรฐำน ด้วยเทคโนโลยี กำรวิจัย และ
นวัตกรรม 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคกำรเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  
1. ลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ร้อยละ 20 ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
2. อัตรำกำรขำยตัวมูลค่ำกำรผลิตภำคเกษตร ร้อยละ 2 ต่อปี 
3. จ ำนวนแปลงฟำร์มเป้ำหมำยที่ปลูกข้ำวหอมมะลิและสินค้ำเกษตรที่ได้รับกำร ตรวจรับรอง  

ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย สู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80  
4. พ้ืนที่กำรเกษตรได้รับกำรส่งเสริมให้รูปแบบกำรเกษตรแปลงใหม่เพ่ิมข้ึน จ ำนวนไม่น้อย 

กว่ำ 300 แปลง ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
5. มีตลำดรวบรวมสินค้ำเกษตรที่มีมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ 1 แห่ง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
4. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพเป็นแหล่งผลิตข้ำวห้อมมะลิ คุณภำพสูง 

ภำยใต้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยและอินทรีย์ 
5. พัฒนำพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภำพเป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูง 

ภำยใต้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยและอินทรีย์ 
3. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมำะสมไปสู่เกษตรกรรมทำงเลือกใหม่ 
4. พัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร กำรแปรรูป ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมให้ 
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สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
5. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเกษตร และสถำบันเกษตรให้สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน 

กำรแข่งขัน 
6. ส่งเสริมและพัฒนำกำรตลำดสินค้ำเกษตร 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 ยกระดับกำรท่องเที่ยว กำรบริหำร กำรค้ำและกำรลงทุน 
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ 
1. เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภำคอีสำนตอนกลำง 
2. มูลค่ำกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรนริกำรเพ่ิมขึ้น และมีอัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
เป้ำหมำยตัวชี้วัด  
1. มูลค่ำกำรค้ำและกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
2. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
3. อัตรำกำรขยำยตัวของภำคบริกำรเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
4. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
5. ร้อยละจ ำนวนผู้ประกอบกำร SMEs ที่เพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ (ร้อยละ 5) 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน และเชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่องเที่ยว 
2. ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและงำนประเพณีวัฒนธรรมอีสำน 

ต่อเนื่องทั้งปี 
6. พัฒนำบุคลำกรและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว เพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำร 

ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสำน 
4. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรคมนำคมขนส่ง และระบบโลจิสติกให้ได้มำตรฐำน 
5. ส่งเสริมตลำดกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 
6. พัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs เพ่ือกำรค้ำและ ส่งออก 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ของประเด็นกำรพัฒนำ 
1. เพ่ือให้คนได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพ เป็นคนดีคนเก่ง มีอำชีพมีรำยได้ 
2. คนมีสุขภำวะที่ดี สังคมเข้มแข็ง 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
4. เด็กและเยำวชนได้รับกำรเรียนรู้ พัฒนำทักษะชีวิตตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น 

พ้ืนฐำน  ร้อยละ 100 
2. ไอคิวของเด็ก เยำวชน อำยุ 6-15 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2565 เท่ำกับ 101  
3. อัตรำตำยแรกเกิดไม่เกิน 3.4 ต่อแสนประชำกร 
4. ร้อยละประชำกรทุกกลุ่มวัยออกก ำลังกำยอย่ำงน้อย 3 วันต่อสัปดำห์ (ร้อยละ 80) 
5. อัตรำกำรตำยของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ลงลง ร้อยละ 3 
6. ผลิตภำพแรงงำนจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  
7. ผู้สูงอำยุเข้ำสู่ระบบเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูงอำยุ ร้อยละ 95  
8. ร้อยละของครัวเรือนยำกจนเป้ำหมำยที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ. ลดลง  (ร้อยละ 80) 
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แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเท่ียมและทั่วถึง 
2. สร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดีและเมืองบริกำรสุขภำพ (Medical Hub) 
3. สร้ำงควำมเสมอภำครองรับสังคมผู้สูงอำยุ และจัดสวัสดิกำรสังคมให้มีคุณภำพ 
4. พัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน 
5. แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 รักษำและเสริมสร้ำงควำมสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ 

อย่ำงครบวงจร เป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของประเด็นกำรพัฒนำ 
1. เพ่ือให้มีฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงยั่งยืน  (SDG :  

Sustainable Development Growth) 
5. เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคและกำรประกอบอำชีพอย่ำงเพียงพอ 

และสมดุล 
3. เพ่ือรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมำตรฐำนที่ก ำหนด 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
1. ประชำชนมีน้ ำอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอทั้งปริมำณและคุณภำพ ร้อยละ 100 
2. พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ของจังหวัดเพ่ิมข้ึนปีละ 2,000 ไร่ 
3. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 70  
4. ขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมได้รับกำรก ำจัด ร้อยละ 100 
5. ครัวเรือนมีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนำแหล่งน้ ำ และเพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
2. ฟ้ืนฟูป่ำไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ต้นน้ ำและป่ำ 

ชุมชน 
6. เสริมสร้ำงและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพ 

ตำมแนวทำงประชำรัฐ 
4. บริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำขยะอย่ำงเป็นระบบและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ให้มี 

คุณภำพ 
5. พัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 รักษำควำมมั่นคงภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นกำรพัฒนำ  
1. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. เพ่ือยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ และขจัดปัญหำ 

อุปสรรคของประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำร 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของจ ำนวนคดีอำชญำกรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระท ำผิด (ร้อยละ 85) 
2. ระดับควำมหวำดกลัวภัยอำชญำกรรมชองประชำชนไม่เกิน (ร้อยละ 40) 
3. จ ำนวนหมู่บ้ำนสีขำวปลอดยำเสพติด (ร้อยละ 95) 
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4. อัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงบกลดลง 2 คนต่อประชำกรหนึ่งแสนคนต่อปี 
5. ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อหน่วยงำนภำครัฐ (ร้อยละ 90) 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมมั่นคงภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันและปรำบปรำมปัญหำอำชญำกรรม และปัญหำยำเสพติด  

โดยประชำชนมีส่วนร่วม 
3. เพ่ิมศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่และประชำชนในกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเกิด 

สำธำรณภัย 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและกำรให้บริกำรภำครัฐ 

5. เพ่ิมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และกำรบังคับใช้กฎหมำย  
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) 

2563 2564 2565 หมำยเหตุ 
1.กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยยึดหลักศำสตร์
พระรำชำ 
1. 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ ร่วมด ำเนิน
กิจกรรมสืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน และพระรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ              

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

2.   ประชำกรวัยแรงงำน(15-59 ปี) มีจ ำนวน
ปีกำรศึกษำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100  

3. จ ำนวนผู้เรียนชั้นอนุบำล 1-3  ที่เข้ำถึง
กำรศึกษำปฐมวัยต่อลุ่มอำยุเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

4. สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสำมัญศึกษำ 

ร้อยละ 40:60 ร้อยละ 45:55 ร้อยละ 45:55  

5 ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำร่วม
ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
อำชีพ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
และกำรท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษท่ี 21 
1 คุณภำพกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท

เพ่ิมสูงขึ้น (จำกผลกำรทดสอบระดับชำติ) 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 42 ร้อยละ 45  

2 ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
ทักษะอำชีพที่ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21
   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

3. ระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตำมมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ระดับ ม.ต้น/ม.ปลำย/ป.ตรี 

A1/A1/A1 A1/A1/A2 A1/A2/B1  

3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 
1 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ทุกระดับและประเภทกำรศึกษำท่ีได้รับ
กำรพัฒนำตำมมำตรฐำนตำมวิชำชีพและ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) 
2563 2564 2565 หมำยเหตุ 

สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ  มีควำมรู้ 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และสำมำรถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม
ตำมช่วงวัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

2 ร้อยละของระดับควำมส ำเร็จของ
หน่วยงำน/สถำนศึกษำ  ทีม่ีระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ เป็นฐำนข้อมูล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง และพล
โลก 
1 ร้อยละของระดับควำมส ำเร็จในกำร

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนทุก
ระดับได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำร
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตในพ้ืนที่ และสร้ำงจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมหลักธรร
มำภิบำล 
1 ร้อยละของระดับความส าเร็จในการมีส่วน

ร่วมขององค์กร/ภาคีเครือข่ายทั้งภายใน 
ภายนอก  ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
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โครงกำร จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ และงบประมำณ  
ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณตำมปีงบประมำณ   (หน่วย  :  ล้ำนบำท) 

2563 2564 2565 รวม หมำย
เหตุ 

1.กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยยึดหลัก
ศำสตร์พระรำชำ 
1 โครงกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำน

กำรศึกษำของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทร
เทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติ  

0.1922 0.1922 0.1922 0.5766  

2 โครงกำรกำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็ก
ออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ใน
รูปแบบที่เหมำะสม 

0.27 0.27 0.27 0.81  

3 โครงกำรส่งเสริม พัฒนำ กำร
จัดกำรศึกษำโดยกำรน ำ PLC มำ
ใช้ในกระบวนกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำโรงเรียนคุณธรรมสู่ควำม
ยั่งยืน 

0.40 0.40 0.40 1.20  

4 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
เยำวชนจิตอำสำสู่ภูมิปัญญำผู้สูง
วัย 

1.04 1.04 1.04 3.12  

5 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  

0.34 0.34 0.34 1.02  

6 โครงกำรส่งเสริมเวทีและ
ประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบ
และแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร 
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ 

1.4 1.4 1.4 4.2  

7 โครงกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ 
โดยใช้รูปแบบพื้นท่ีนวัตกรรม
กำรศึกษำ 

0.58 0.58 0.58 1.74  

8 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้
นักเรียน โรงเรียน และชุมชน เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก
เกษตรอุตสำหกรรมอินทรีย์สู่

6.22 6.22 6.22 18.66  
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณตำมปีงบประมำณ   (หน่วย  :  ล้ำนบำท) 
2563 2564 2565 รวม หมำย

เหตุ 
พำณิชย์ 

9 โครงกำรพัฒนำเยำวชนใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
อีสำน 

0.29 0.29 0.29 0.87  

2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มี
ทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
10 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ

เพ่ิมควำมรู้ สมรรถนะ ทักษะ และ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณำ
กำรของนักเรียน นักศึกษำในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 

0.39 0.39 0.39 1.17  

11 โครงกำรนักเรียนไทอีสำน 4.0 
สื่อสำรภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำ
มำตรฐำนสำกลสู่กำรสร้ำงงำนและ
อำชีพที่ยั่งยืน (Lab-Education : 
โรงเรียนทดลองกำรสอน
ภำษำอังกฤษที่มีมำตรฐำนระดับ
นำนำชำติ) 

0.892 0.892 0.892 2.676  

12 โครงกำรพัฒนำกำรคิดขั้นสูงทำง
คณิตศำสตร์ของนักเรียนในเขต
พ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8.00 8.00 8.00 24.00  

13 โครงกำรพัฒนำศักยภำพคนด้วย
กำรส่งเสริมกิจกรรมโลจิสติกส์ทำง
ธุรกิจเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ของโครงข่ำยคมนำคมขนส่งขนำด
ใหญ่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.57 1.57 1.57 4.71  

14 โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ต้นแบบกำรด ำเนินงำนตำม
พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ.2559 ระดับอำชีวศึกษำใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

0.629 0.629 0.629 1.887  

15 โครงกำร TFE (Teams For 0.63 0.63 0.63 1.89  
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณตำมปีงบประมำณ   (หน่วย  :  ล้ำนบำท) 
2563 2564 2565 รวม หมำย

เหตุ 
Education) 

16 โครงกำร Coaching and 
Monitoring Teams เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 

0.41 0.41 0.41 1.23  

3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 
17 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ

สมรรถนะ ทักษะ ของผู้บริหำร ครู 
นักเรียน เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในกำรสร้ำงควำมคิด 

0.60 0.60 0.60 1.8  

4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 
18 โครงกำรกำรส่งเสริมกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำควำมรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ให้ผู้เรียนในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 

0.49 0.49 0.49 1.47  

5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง และพลโลก 
19 โครงกำร 1 ชุมชน 1 โรงเรียน 1 

นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
อย่ำงยั่งยืน 

0.88 0.88 0.88 2.64  

20 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำง
ภูมิคุ้มกันภัยห่ำงไกลโรคพยำธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี 

15.56 15.56 15.56 46.68  

21 โครงกำรรวมพลังต้นกล้ำควำมคิด
พิชิตโลกร้อน 

0.02 0.02 0.02 0.06  

22 โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกคนรักษ์
พิทักษส์ิ่งแวดล้อม 

1.18 1.18 1.18 3.54  

23 โครงกำรป้องกันและเฝ้ำระวังโรค
ระบำด และโรคอุบัติใหม่ 

0.09 0.09 0.09 0.27  

6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำตำม 
หลักธรรมำภิบำล 
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณตำมปีงบประมำณ   (หน่วย  :  ล้ำนบำท) 
2563 2564 2565 รวม หมำย

เหตุ 
24 โครงการการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  
0.06 0.06 0.06 0.24  

25 โครงการเปิดบ้านการศึกษาสรรค์
สร้างเด็กไทย 

1.63 1.63 1.63 4.89  

26 โครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

0.13 0.13 0.13 0.52  

27 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

0.05 0.05 0.05 0.15  

28 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดย
ผ่านกลไกของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

3.86 3.86 3.86 11.58  

29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารงานบุคคลแบบบูรณา
การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัด 

(กศจ.) 

5.22 5.22 5.22 15.66  

30 โครงการช่วยเหลือหน่วยงาน
ทางการศึกษาประสบภัยพิบัติ 

0.70 0.70 0.70 2.10  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 53.7232 53.7232 53.7232 161.1696  
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

1. งบลงทุน 
(11) 
   1.1 ค่ำ
ครุภัณฑ์   

                        

ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

                        

    รำยกำร รถ
โดยสำร ขนำด  
12 ที่นั่ง (ดีเซล) 

        1.288   1.288 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
รถจักรยำนยนต์  
120 ซีซี 

        0.055   0.055 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
รถบรรทุก 
(ดีซล) ขนำด 1 

        0.814   0.814 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ตัน 

ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 

                

   รำยกำรโต๊ะ- 
เก้ำอ้ีผู้บริหำร 

      0.07    0.07 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำรโต๊ะ- 
เก้ำอ้ีเจ้ำหน้ำที่ 

      0.3 0.35   0.65 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรโต๊ะ - เก้ำอ้ีห้องประชุม 1 
ชุด (โต๊ะ - เก้ำอ้ี ชุดละ 30 ตัว) 

    0.2 0.2   0.4 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรโต๊ะ
อเนกประสงค์ 

      0.01  0.01  0.02 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรโต๊ะ
หมู่บูชำ 

      0.0085  0.017  0.0255 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรตู้
เอกสำรบำน

      0.015  0.05  0.065 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

เลื่อน 

    รำยกำรตู้
เหล็ก 4 ลิ้นชัก 

        0.0474   0.0474 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรตู้
เหล็กเก็บ
แบบฟอร์ม 15 
ลิ้นชัก 

      0.00129  0.043  0.04429 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรเครื่องพิมพ์ส ำเนำแบบ
ดิจิตอล ควำมละเอียด 300x600 จุด
ต่อตำรำงนิ้ว 

    0.18    0.18 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรเครื่องโทรศัพท์ 
นอกเหนือจำกตู้สำขำ 

    0.0036    0.0036 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรเครื่องปรับอำกำศ แบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 36,000 บีที

      0.282   0.282 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ยู 

    รำยกำรตู้
เซฟ น้ ำหนัก 
100 กิโลกรัม
ขึ้นไป 

      0.013    0.013 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรพัด
ลม 18 นิ้ว  

      0.012    0.012 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรตู้
เหล็ก 2 บำน 

        0.055   0.055 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรชั้น
วำงเอกสำร 

         0.04  0.04 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำรชั้นวำงเอกสำรเผยแพร่ (ชั้น
นิตยสำร)  

       0.015  0.015 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร
เครื่องดูดฝุ่น 
ขนำด 25 ลิตร  

        0.014   0.014 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

    รำยกำร
เครื่องท ำลำย
เอกสำร 

         0.01  0.01 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

                

    รำยกำร เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน 

    0.56 0.56   1.12 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร ชุด
โปรแกรมแบบ
ปฏิบัติกำร 

      0.1406 0.152   0.2926 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

    0.032 0.08   0.112 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยแบบที่ 1 

        0.13   0.13 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 



ห น้ า   | 93 

 

 

ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

    รำยกำร 
เครื่องพิมพ์มัลติ
ฟังก์ชั่นแบบฉีด
หมึก  (Inkjet 
Printer) 

      0.0077 0.0539   0.0616 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
เครื่องพิมพ์มัลติ
ฟังก์ชั่นแบบฉีด
หมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

         40000  40000 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
เครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์
หรือชนิด LED 

      0.075 0.105   0.18 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบ
ที่ 2 
    รำยกำร 
เครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์สี 

         0.02  0.02 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
เครื่องพิมพ์มัลติ
ฟังก์ชั่นแบบ
เลเซอร์สี 

         0.015  0.015 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
เครื่องพิมพ์มัลติ
ฟังก์ชั่นแบบ
เลเซอร์ขำวด ำ 

         0.018  0.018 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
เครื่อง

      0.018  0.018  0.036 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

สแกนเนอร์
ส ำหรับงำนเก็บ
เอกสำรระดับ
ศูนย์บริกำร 
แบบที่ 1 
    รำยกำร 
อุปกรณ์
กระจำย
สัญญำณ  

                

    รำยกำร 
อุปกรณ์
กระจำย
สัญญำณไร้สำย 
(Access 
Point) แบบที่ 
2  

        0.092   0.092 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

    รำยกำร 
อุปกรณ์
กระจำย
สัญญำณ (L2 
Switch) ขนำด 
24 ช่อง แบบที่ 
1 

        0.0496   0.0496 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
อุปกรณ์
กระจำย
สัญญำณ (L2 
Switch) ขนำด 
24 ช่อง แบบที่ 
2 

        0.042   0.042 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
เครื่องส ำรอง

         0.0116  0.0116 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ไฟฟ้ำ UPS 
ส ำหรับเครื่อง 
Server 
    รำยกำร 
เครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ UPS 
ส ำหรับเครื่อง 
PC 

         0.165  0.165 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
อุปกรณ์จัดเก็บ 
Log  File 
ระบบเครือข่ำย
แบบที่ 1 

        0.05   0.05 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
อุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่ำย 

        0.24   0.24 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

(Next 
Generation 
Firewall) แบบ
ที่ 1 
    รำยกำร ตู้
ส ำหรับจัดเก็บ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 
แบบที่ 3 

        0.14   0.14 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร 
อุปกรณ์
กระจำยกำร
ท ำงำนส ำหรับ
เครือข่ำย (Link 
Load 

        0.23   0.23 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

Balancer) 

   รำยกำร
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด
เครือข่ำย 
ภำยในอำคำร 
แบบที่ 1 

        0.05   0.05 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด
เครือข่ำย 
ภำยนอกอำคำร 
แบบที่ 1 

        0.058   0.058 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

ครุภัณฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร่ 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

    รำยกำร
เครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA 
ขนำด 4,000 
ANSI Lumens 

      0.0425    0.0425 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร
จอรับภำพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
ขนำดเส้น
ทะแยงมุม 180 
นิ้ว  

      0.032    0.032 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร
เครื่องเสียง 
(เครื่องขยำย

      0.09  0.09  0.18 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

เสียง เครื่องเล่น 
DVD ไมค์
ประชุม) 
    รำยกำร
โทรทัศน์ (LED 
TV) ระดับ
ควำมละเอียด
จอภำพ 
1920x1080 
พิกเซล ขนำด 
55 นิ้ว 

      0.0232 0.0464   0.0696 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

    รำยกำร
กล้องถ่ำยภำพ
ระบบดิจิตอล 
ควำมละเอียด  
20 ล้ำนพิกเซล 

        0.0193   0.0193 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

    รำยกำร
เครื่อง
บันทึกเสียง 

         0.005  0.005 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร
เครื่องเสียง 
ล ำโพงและ
ไมโครโฟน 
ส ำหรับสนำม 

                

   รำยกำรชุด
รับสัญญำณ
ดิจิตอล 

                

ครุภัณฑ์งำน
บ้ำนงำนครัว 

                

   รำยกำรเตียง
นอนผู้อยู่เวร
ยำมพร้อม

         0.01  0.01 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

อุปกรณ์ 

   รำยกำรถัง
ดับเพลิง 
สำมำรถ
ดับเพลิงได้
อย่ำงน้อย 3 
ประเภท ABC 

        0.005  0.005 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร
เครื่องตัดหญ้ำ
แบบล้อ
จักรยำน 

        0.012   0.012 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร
เครื่องตัดหญ้ำ
แบบเข็น 

         0.013  0.013 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำรตู้เย็น 
ขนำด  7 คิวบิก

         0.047  0.047 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ฟุต 

ครุภัณฑ์
กำรเกษตร 

                

    รำยกำร
เครื่องสูบน้ ำ 
แบบหอยโข่ง 
สูบได้ 1,000 
ลิตร/นำที 
ขนำด 7 แรงม้ำ 

       0.0225   0.0225 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   1.2 ค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง 
  

                

  - รำยกำร 
ก่อสร้ำงส้วม 
ขนำด 4 ที่นั่ง 
(อำคำร สพฐ.4) 

     0.764    0.764 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

  - รำยกำร 
ปรับปรุงอำคำร
ส ำนักงำน 

      0.644    0.644 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

  - รำยกำร 
ปรับปรุงอำคำร
อเนกประสงค์ 

      0.792    0.792 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

  - รำยกำร 
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

      0.588    0.588 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

  - รำยกำร 
ปรับปรุงห้องน้ ำ
ห้องส้วม
ส ำนักงำน 

      0.132    0.132 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
ก่อสร้ำงอำคำร

        20   20 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ส ำนักงำน 

   รำยกำร 
ก่อสร้ำงรั้ว
มำตรฐำนแบบ
ทึบ (ฐำนรำกไม่
ตอกเข็ม) 

       1.513   1.513 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
ก่อสร้ำงป้ำย
ส ำนักงำน 

        0.299   0.299 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
ก่อสร้ำงเสำธง
ชำติ 

        0.072   0.072 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
ก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำฝำ
เหล็ก 

        2.91   2.91 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

   รำยกำร 
ก่อสร้ำงโรง
จอดรถ 

        0.982   0.982 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบนผิว
ถนนเดิมหนำ 
0.12 เมตร 
กว้ำง 6 เมตร  

       2.75   2.75 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ 
แบบ สปช.
206/26 

        4.75  4.75 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร        0.3811   0.3811 2 ศธจ. 6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ก่อสร้ำงห้องพัก
เวรยำม (แบบ
บ้ำนพักภำร
โรง/32) 

ร้อยเอ็ด 

   รำยกำร
ก่อสร้ำง
พระพุทธรูป 

        0.0071   0.0071 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
ก่อสร้ำงลำน
เอนกประสงค์ 

        0.753   0.753 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
ปรับปรุงลำน
จอดรถ
ส ำนักงำน 

        0.627   0.627 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
ปรับปรุงภูมิ

       0.7136   0.7136 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ทัศน์โดยรอบ
บริเวณ
ส ำนักงำน 
(ปรับปรุงพื้นที่) 
   รำยกำร 
ขยำยเขตระบบ
ไฟฟ้ำส ำนักงำน 

        0.499   0.499 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำร 
ปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงำนใน
อำคำร
ส ำนักงำน 
(ติดตั้งม่ำน/
ฉำกกั้นห้อง) 

       0.587   0.587 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

   รำยกำรถม
ดิน 

        1.034   1.034 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

3. โครงกำร                 
1. โครงกำร
จัดท ำ
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
จังหวัด 

1. เพ่ือสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ 
แผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัด 
และแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 (ฉบับจัดท ำ 
ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี) 
ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

1. จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด(สี่
ปี) ของจังหวัด และ
แผนปฏิบัติ 
รำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 (ฉบับ
จัดท ำค ำของบ 
ประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี) และ 
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563(ฉบับ
ปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับ

1. แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด     
2. แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 (ฉบับ
จัดท ำค ำขอ
งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี)  
ของส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
3. แผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 
2563 (ปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับ

0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

จัดสรรประจ ำปี) จัดสรร 

  2. เพ่ือพัฒนำระบบ
สำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำท่ี
เกี่ยวข้องในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำให้เป็น
เอกภำพและเป็น
สำรสนเทศมี
ประสิทธิภำพส ำหรับ
กำรวำงแผนทุก
ระดับ 

2.มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศด้ำน
สภำพกำรจัด
กำรศึกษำและข้อมูล 

4. มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนสภำพ
กำรจัดกำรศึกษำและ
ข้อมูลทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกำรกับ
ศึกษำในจังหวัด
ประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรวำงแผน 

          

   3.  สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือของ
องค์คณะบุคคลและ
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำที่เก่ียวข้องใน
กำรขับเคลื่อนกำร
จัดกำรศึกษำตำม
บริบทของจังหวัด 

  3. เพ่ือให้มีทิศ
ทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับจังหวัดและ
ระดับกรม 

4. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำร
พัฒนำกำรศึกษำ 

                   

  4. เพ่ือส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ประเมินผลกำร 
ด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณของ 
ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
 
  
  
  
  

5. พัฒนำระบบกำร
ติดตำมผล 
กำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและ 
ยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร 
จังหวัดประจ ำปี
งบประมำณ ของ 
ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด  
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

2. โครงกำร
ตรวจ ติดตำม 
ประเมินผล 
กำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์ 

1. เพ่ือสนับสนุนกำร
กำรตรวจรำชกำร 
ของผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
และส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรภำค 18 
ภำค 

1. สถำนศึกษำใน
สังกัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำรใน
จังหวัด มีควำม 
พร้อมรับกำรตรวจ
ติดตำมผลกำร 
ด ำเนินงำนตำม
นโยบำยกำรตรวจ 
รำชกำร  

1. ร้อยละของ
สถำนศึกษำในสังกัด 
กระทรวงศึกษำธิกำร
ในจังหวัด  
มีควำมพร้อมรับกำร
ตรวจติดตำมผล 
กำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยกำรตรวจ 
รำชกำร   

0.13 
 
 
 
 

0.13 
 
 
 
 

0.13 
 
 
 
 

0.13 
 
 
 
 

0.52 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

  
  

2. เพ่ือประสำนงำน 
เร่งรัดติดตำม 
ควำมก้ำวหน้ำ 
ควำมส ำเร็จ ปัญหำ
อุปสรรค และ
เสนอแนะแก่
สถำนศึกษำ 
ในสังกัดกระทรวง
ศึกษำในจังหวัด 

2. ผู้ที่ได้รับ
ทุนกำรศึกษำได้รับ
กำรศึกษำ 
ต่อเนื่อง จนส ำเร็จ
กำรศึกษำ  

2. ผู้ที่ได้รับ
ทุนกำรศึกษำทุกคน 
ได้รับ 
กำรศึกษำต่อเนื่อง จน
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

3. เพ่ือจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

  
  

ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
ผลกำร 
ตรวจรำชกำร 
รำยงำนต่อผู้บริหำร 
ระดับสูง และ
เผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์  
ให้กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

4. เพ่ือน ำผลกำร
ตรวจรำชกำร 
ติดตำม 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

  
  
  
  

และประเมินผล
ระดับนโยบำยสู่กำร 
ปฏิบัติ ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน 
ปฏิบัติรำชกำร 
รำยงำนต่อผู้บริหำร 
ระดับสูงและ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
เพ่ือกำรปรับปรุง 
พัฒนำ ยกระดับ 
คุณภำพกำรศึกษำ
ของจังหวัด 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  5. เพ่ือติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน
ทุนกำรศึกษำและ
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ดูแลผู้ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ 

3. โครงกำร
เสริมสร้ำง
ศักยภำพ
ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรใน
ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
จังหวัด 
  
  
  
  
  
  

1. เพ่ือเพ่ิมพูน
ศักยภำพบุคลำกร 
ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
ให้มีแรงจูงใจและ
เจตคติที่ดีต่อกำร
พัฒนำตนเอง 
 
2.เพ่ือส่งเสริม
บุคลำกรให้สำมำรถ 
น ำเอำทักษะ 
ประสบกำรณ์และ
ควำมรู้ 
ที่ได้รับกำรพัฒนำมำ

1. บุคลำกร
ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
ทุกคนได้รับกำร
พัฒนำสมรรถนะ
หลัก 
ด้ำนกำรมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลำกร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดได้รับกำร 
พัฒนำและน ำไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน  

0.05 
 
 

0.05 
 
 

0.05 
 
 

0.05 
 
 

0.20 
 
 

2 
 
 

ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

 
 

6 
 
 

6 
 
 

2. บุคลำกร
ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
ทุกคนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจใน 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

  
  
  
  

ใช้ในกำร 
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

สมรรถนะหลักด้ำน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

3. เพ่ือสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจบุคลำกร 
ให้มีควำมรัก สำมัคคี 
และมี 
สัมพันธภำพใน
องค์กร 

3. ข้ำรำชกำรครูที่
ประพฤติเป็น
แบบอย่ำงที่ดี ได้รับ
กำรประกำศ
บ ำเหน็จ 
ควำมชอบ 

                   

4. เพ่ือเสริมสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจ
ให้กับข้ำรำชกำร ที่
ประพฤติดีเป็น
แบบอย่ำงในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รวมถึง
กำรประกำศเกียรติ
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ประวัติ และ
ประกำศบ ำเหน็จ
ควำมชอบให้เป็นที่
ประจักษ์ 

4. โครงกำร
ขับเคลื่อนกำร
ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพ
กำรศึกษำ
จังหวัดโดยผ่ำน
กลไกของ
คณะกรรมกำร
ศึกษำจังหวัด 

1. เพ่ือให้มีแนว
ทำงกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ให้มี
คุณภำพเท่ำเทียม 
และท่ัวถึงตำมบริบท
ของจังหวัดโดยผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของส่วนรำชกำร 
หน่วยงำน
สถำนศึกษำ 
ครอบครัว องค์กร

1. มีแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ให้มีคุณภำพ
เท่ำเทียม ทั่วถึง ตำม
บริบทของจังหวัด 

1.จังหวัดมีแนว
ทำงกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ให้มี
คุณภำพเท่ำเทียม 
ทั่วถึง ตำมบริบทของ
จังหวัดของจังหวัดที่
ก ำหนดขึ้นอย่ำงมีส่วน
ร่วมและผ่ำนควำม
เห็นชอบของ
คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

0 3.86 3.86 3.86 11.58 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถบัน
ประกอบกำรและ
สถำบันอื่นๆที่
จัดกำรเรียนกำรสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เพ่ือให้มีตัวชี้วัด
กำรด ำเนินงำนอย่ำง
มีส่วนร่วมของส่วน
รำชกำรหรือ 
อย่ำงมีส่วนร่วมของ
ส่วนรำชกำรหรือ 
หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำใน
จังหวัด 

2. มีตัวชี้วัดผลกำร
ด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนแนว
ทำงกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ให้มี
คุณภำพ เท่ำเทียม
และท่ัวถึงตำมบริบท
ของจังหวัด 

2. จังหวัดมีตัวชี้วัดผล
กำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนแนว
ทำงกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ให้มี
คุณภำพ เท่ำเทียม
และท่ัวถึงตำมบริบท
ของจังหวัด ที่
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรยกระดับ 
คุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ 
ให้มีคุณภำพ เท่ำ
เทียม และทั่วถึง 
ตำมบริบทของ
จังหวัด   

คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดให้
ควำมเห็นชอบและมี
ส่วนร่วมในกำร
ประเมิน 

  3 เพ่ือให้มีกำรก ำกับ 
เร่งรัด ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ให้มีคุณภำพ 
เท่ำเทียม และทั่วถึง
ของจังหวัดตำม

 3. มีกำรก ำกับ 
ติดตำมและรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำทุก
ไตรมำส 

3. จังหวัดมีกำร
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดทุก
ไตรมำส 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ตัวชี้วัดกำร
ด ำเนินงำน 

  4.เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำ 

                      

5. โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
ระบบกำร
บริหำรงำน
บุคคลแบบ
บูรณำกำร
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

1. เพ่ือสนับสนุนให้
กำรด ำเนินกำรระบบ
กำรบริหำรงำน
บุคคลทั้งระบบใน
ส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัด
ให้เกิดควำมคล่องตัว 
รวดเร็วถูกต้องตำม
กฏหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
มีควำมโปร่งใสปลอด
กำรทุจริตและ

1.สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน สรรหำ
บรรจุและแต่งตั้ง 
กำรย้ำย โอน ขอมี/
ขอเลื่อนวิทฐำนะ ขอ
เปลี่ยนต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำสังกัด 
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   

1.ร้อยละส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดทั่ว
ประเทศ ได้รับกำร
สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนระบบกำร
บริหำรงำนบุคคล    
2.ร้อยละสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ได้รับกำรบรรจุ
ครูผู้สอน 

0 5.22 5.22 5.22 15.65 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ประพฤติมิชอบ 

  ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

2. สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน  สรรหำ 
บรรจุและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

3.ร้อยละส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้ง
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำอ่ืนครบตำม
กรอบอัตรำก ำลังที่
ก ำหนด 

                  

   3. คัดเลือกนักเรียน
ทุนโครงกำรพัฒนำ
ครูท้องถิ่น 

4.ร้อยละสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ได้รับกำรบรรจุ
นักเรียนทุนโครงกำร
พัฒนำครูท้องถิ่น 

                  

   4. สนับสนุนกำร 4.ร้อยละใน                   
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ด ำเนินกำรด้ำนวินัย
ร้องทุกข์ อุทธรณ์
และกำรด ำเนินกำร
ทำงศำล 

ควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรด้ำนวินัย
ร้องทุกข์ อุทธรณ์และ
กำรด ำเนินกำรทำง
ศำล 

  3. เพ่ือสนับสนุนให้
กระบวนกำร
พิจำรณำกำรขอมี 
ขอเลื่อนวิทยฐำนะ
กำรโอน ย้ำย เกลี่ย
อัตรำก ำลังของ
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้เกิดควำม
คล่องตัว รวดเร็ว มี
ควำมโปร่งใส ปลอด
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

6. โครงกำร
ช่วยเหลือ
หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ
ประสบภัยพิบัติ 

1. เพ่ือสร้ำงองค์
ควำมรู้กำรเตรียม
ควำมพร้อมรับมือ
กำรเกิดภัยพิบัติให้
หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ 

1. หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำได้รับ
องค์ควำมรู้และกำร
เตรียมควำมพร้อม
รับมือภัยพิบัติ  

1. หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำได้รับองค์
ควำมรู้และกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับมือภัย
พิบัติ  

0.00 0.70 0.70 0.70 2.09 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

  2. เพ่ือจัดตั้งศูนย์
อ ำนวยกำร
ช่วยเหลือ
สถำนศึกษำประสบ
ภัยพิบัติส่วนภูมิภำค
ควำมเสียหำย และ
กำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณ เพื่อ

2.มีศูนย์อ ำนวยกำร
ช่วยเหลือ
สถำนศึกษำประสบ
ภัยพิบัติส่วนภูมิภำค 
ระดับจังหวัด และ
ระดับอ ำเภอ 

2.ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดมี
ศูนย์อ ำนวยกำร
ช่วยเหลือสถำนศึกษำ
ประสบภัยพิบัติส่วน
ภูมิภำค ระดับจังหวัด 
และระดับอ ำเภอ 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ช่วยเหลือ
สถำนศึกษำประสบ
ภัยพิบัติในส่วน
ภูมิภำคระดับอ ำเภอ
ระดับจังหวัด 

   2. ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด มี
ระบบรำยงำน 
ตรวจสอบควำม
เสียหำยและกำร
จัดท ำค ำขอ
งบประมำณเพ่ือ
ช่วยเหลือ
สถำนศึกษำท่ี 

2. ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด มี
ระบบรำยงำน 
ตรวจสอบควำม
เสียหำย และกำร
จัดท ำค ำขอ
งบประมำณเพ่ือ
ช่วยเหลือสถำนศึกษำ
ที่ประสบภัยพิบัติ 

                  

  3. เพ่ือสนับสนุนกำร
จัดตั้งศูนย์

3.ตัวแทนหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำเข้ำ

3. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้ำร่วมประชุม/
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

อ ำนวยกำร
ช่วยเหลือ
สถำนศึกษำ 

ร่วมอบรม 200 คน อบรม   

  4. เพ่ือพัฒนำระบบ
รำยงำน  ตรวจสอบ
ที่ประสบภัยพิบัติให้
ทันต่อสถำนกำรณ์ 

3. คณะกรรมกำร
ส ำรวจควำมเสียหำย
หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำท่ี
ประสบภัยพิบัติ
อ ำเภอ สำมำรถ
พิจำรณำตรวจสอบ
ควำมเสียหำยได้ทุก
หน่วยงำน 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5. เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของ 
คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรศูนย์ 
อ ำนวยกำร
ช่วยเหลือ
สถำนศึกษำ 
ประสบภัยพิบัติส่วน
ภูมิภำคระดับจังหวัด 
ระดับอ ำเภอ และ
คณะกรรมกำร 
ส ำรวจควำมเสียหำย
เพ่ือเสนอ 
ต่อคณะกรรมกำรให้
ควำมช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

อ ำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมกำร
ส ำรวจควำมเสียหำย 
เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
จังหวัด  
(ก.ช.ภ.จ.) 

7.โครงกำรวิจัย
และพัฒนำ
นวัตกรรมกำร
พัฒนำ
สถำนศึกษำ
ต้นแบบกำร
ด ำเนินงำนตำม

เพ่ือจัดท ำวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม
ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรส ำหรับ
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
ศักยภำพกำรท ำงำน

เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้
พ้ืนฐำนของประเทศ 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน (ร้อยละ 
90 ของแผนงำน) 

0.629 0.629 0.629 0.629 2.516 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

2 2 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

พระรำชบัญญัติ
กำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ
กำรตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.
2559 ระดับ
อำชีวศึกษำใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ของหน่วยงำน 

8. โครงกำร 
TFE (Teams 
For 
Education)  
8.1 ประชุม
ชี้แจงกำร
ด ำเนินโครงกำร 
8.2 วิเครำะห์

1. เพ่ือเป็น
ศูนย์กลำงข้อมูล
สำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ 
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ 
และท่ีเกี่ยวข้องของ

ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้เรียนใน
สถำนศึกษำทุกสังกัด 
รวมทั้งภำคีเครือข่ำย
ที่เก่ียวข้อง ในพื้นที่  

1. มีศูนย์กลำงกำร
ประสำนงำนกำรบูร
ณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้
ระหว่ำงหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำทุกสังกัดใน
ระดับภำคทุกภำค 
และระดับจังหวัดทุก
จังหวัด 2. มีแนวทำง

0.63 0.63 0.63 0.63 2.52 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 3 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ข้อมูล
สำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้
ของจังหวัด/
ภำค  8.3 
ก ำหนดกรอบ
แนวทำงกำร
ทำงกำร
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
และกำร
ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ ระดับ
ภำคและระดับ

จังหวัด/ภำค 2. เพ่ือ
ส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ และถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนว
ทำงกำรพัฒนำ
นักเรียนที่มีคะแนน
ผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำ
ต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 3. 
เพ่ือให้สถำนศึกษำมี
ร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนผลกำร

กำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ และถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ อย่ำงน้อย 
1 แนวทำงต่อ 1 
จังหวัด 3. 
สถำนศึกษำมีร้อยละ
ของนักเรียนที่มี
คะแนนผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์
เพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

จังหวัด  8.4 
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ฯ  
8.5 ก ำกับ 
ติดตำม และให้
ข้อเสนอแนะ
8.6 คัดเลือก
แนวทำงกำร
พัฒนำฯ   8.7 
น ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำรฯ  
8.8 ติดตำม
และประเมินผล 
รวมทั้งสรุป
รำยงำน  8.9 
ประชำสัมพันธ์

ทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำ 
ผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

กำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
และกำร
ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้  8.10 
สนับสนุนกำร
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ฯ 
9. โครงกำร
ขับเคลื่อนกำร
พัฒนำ กำร
จัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่  9.1 
แต่งตั้ง
คณะท ำงำน

1. เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกำร
พัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย ใน
ระดับพ้ืนที่ให้มี
คุณภำพ เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัยที่ก ำหนดไว้  

ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงำน และ
สถำนศึกษำท่ีจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ของทุกสังกัด ใน
ระดับพ้ืนที่  

1. จ ำนวนผู้บริหำร 
คร ูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
และบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับกำร
พัฒนำให้มีศักยภำพ
ในกำรจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำเด็กปฐมวัยให้มี

0.34 0.34 0.34 0.34 1.36 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 3 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ด ำเนินโครงกำร  
9.2 จัดประชุม
คณะท ำงำน
ก ำหนดกรอบ
แนวทำงกำร
ด ำเนินโครงกำร  
9.3 จัดประชุม
ชี้แจงสร้ำง
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจกรอบ
แนวทำงกำร
ด ำเนิน
โครงกำรฯ 
ให้กับผู้บริหำร 
และ
ผู้รับผิดชอบ

2. เพ่ือขยำยผล ต่อ
ยอด และเผยแพร่
กำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรน ำ
ผลงำนวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่ดี (best 
practice) กำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
ไปสู่หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำให้
ครอบคลุม ทั่วถึง
มำกขึ้น3. เพ่ือบูรณำ
กำรกำรท ำงำน
รว่มกัน ในกำรจัด
กำรศึกษำ ปฐมวัย

พัฒนำกำรสมวัย  
(จังหวัดละ 100 คน)  
2. ร้อยละของ
สถำนศึกษำ/สถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยที่
ได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำม ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำ
ให้มคีุณภำพตำม
มำตรฐำน (ร้อยละ 
50) 3. จ ำนวน
ผลงำนวิจัย นวัตกรรม 
รูปแบบและแนว
ปฏิบัติที่ดี (best 
practice) เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

โครงกำรใน
ระดับพ้ืนที่ภำค
และจังหวัด  
9.4 ทุก
หน่วยงำน
ด ำเนินกิจกรรม
ตำมกรอบแนว
ทำงกำร
ด ำเนินงำน
โครงกำรฯ  9.5 
ประชุมติดตำม
ผลกำร
ด ำเนินงำน 
ปัญหำอุปสรรค 
และแนวทำง
แก้ปัญหำ  9.6 

ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ใน
ส่วนกลำง และส่วน
ภูมิภำค ให้เป็นใน
ทิศทำงเดียวกัน 

ที่มีกำรน ำไปต่อยอด 
เผยแพร่ ขยำยผล 
หรือประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงำน 
สถำนศึกษำหรือสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัย 
(จ ำนวน 154 ชิ้น/
จังหวัดละ 2 ชิ้น)  
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

จัดท ำสรุป
รำยงำนผลกำร
ด ำเนิน
โครงกำรฯ 
ภำพรวม  9.7 
จัดพิมพ์
รำยงำนเสนอ
ผู้บริหำร 
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

9. โครงกำร
ขับเคลื่อนกำร
พัฒนำ กำร
จัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่  9.1 
แต่งตั้ง
คณะท ำงำน
ด ำเนินโครงกำร  
9.2 จัดประชุม
คณะท ำงำน
ก ำหนดกรอบ
แนวทำงกำร
ด ำเนินโครงกำร  
9.3 จัดประชุม
ชี้แจงสร้ำง

1. เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกำร
พัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย ใน
ระดับพ้ืนที่ให้มี
คุณภำพ เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัยที่ก ำหนดไว้  
2. เพ่ือขยำยผล ต่อ
ยอด และเผยแพร่
กำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรน ำ
ผลงำนวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่ดี (best 
practice) กำร

ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงำน และ
สถำนศึกษำท่ีจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ของทุกสังกัด ใน
ระดับพ้ืนที่  

1. จ ำนวนผู้บริหำร 
ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
และบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับกำร
พัฒนำให้มีศักยภำพ
ในกำรจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนำกำรสมวัย  
(จังหวัดละ 100 คน)  
2. ร้อยละของ
สถำนศึกษำ/สถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยที่
ได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำม ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำ

0.34 0.34 0.34 0.34 1.36 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 3 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ควำมรู้ควำม
เข้ำใจกรอบ
แนวทำงกำร
ด ำเนิน
โครงกำรฯ 
ให้กับผู้บริหำร 
และ
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรใน
ระดับพ้ืนที่ภำค
และจังหวัด  
9.4 ทุก
หน่วยงำน
ด ำเนินกิจกรรม
ตำมกรอบแนว
ทำงกำร

จัดกำรศึกษำปฐมวัย
ไปสู่หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำให้
ครอบคลุม ทั่วถึง
มำกขึ้น3. เพ่ือบูรณำ
กำรกำรท ำงำน
ร่วมกัน ในกำรจัด
กำรศึกษำ ปฐมวัย
ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ใน
ส่วนกลำง และส่วน
ภูมิภำค ให้เป็นใน
ทิศทำงเดียวกัน 

ให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน (ร้อยละ 
50) 3. จ ำนวน
ผลงำนวิจัย นวัตกรรม 
รูปแบบและแนว
ปฏิบัติที่ดี (best 
practice) เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
ที่มีกำรน ำไปต่อยอด 
เผยแพร่ ขยำยผล 
หรือประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงำน 
สถำนศึกษำหรือสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัย 
(จ ำนวน 154 ชิ้น/
จังหวัดละ 2 ชิ้น)  
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ด ำเนินงำน
โครงกำรฯ  9.5 
ประชุมติดตำม
ผลกำร
ด ำเนินงำน 
ปัญหำอุปสรรค 
และแนวทำง
แก้ปัญหำ  9.6 
จัดท ำสรุป
รำยงำนผลกำร
ด ำเนิน
โครงกำรฯ 
ภำพรวม  9.7 
จัดพิมพ์
รำยงำนเสนอ
ผู้บริหำร 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ 

10. โครงกำร
พัฒนำระบบ
กำรศึกษำ โดย
ใช้รูปแบบพื้นท่ี
นวัตกรรม
กำรศึกษำ  
10.1 กำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ
พ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ  

1. เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ในกำร
เรียนรู้ของนักเรียน
ในพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำท้ัง 4 ด้ำน 
ได้แก่ ควำมรู้ ทักษะ 
สมรรถน และเจตคติ 
สู่นักเรียนทั่ว
ประเทศในอนำคต 
2. เพ่ือลดควำม

1. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภำคเอกชน องค์กร
ภำครัฐ ผู้แทนภำค
ประชำชน 
ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 2. 
ผู้บริหำร / ครู / 
นักเรียนโรงเรียนใน

1. สถำนศึกษำจังหวัด 
มีอิสระในกำรบริหำร
จัดกำร ลดควำม
เหลื่อมล้ ำ ได้รับกำร
ส่งเสริม และ
สนับสนุนงำนด้ำน
วิชำกำร กำร
บริหำรงำนบุคคล 
และกำรบริหำรทั่วไป 
ไปสู่กำรพัฒนำ

0.58 0.58 0.58 0.58 2.34 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 3 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

10.2 กำร
ประชุม
คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อน  
10.3 กำร
แลกเปลี่ยน 
ประสบกำรณ์
กำรท ำงำนใน
พ้ืนที่  10.4 
ติดตำมและ
ประเมินผล 
โดย
คณะกรรมกำร  

เหลื่อมล้ ำด้ำน
คุณภำพกำรศึกษำ   
3. เพ่ือพัฒนำ
นวัตกรรมกำร
บริหำรใน
สถำนศึกษำไปสู่
นโยบำยกำรศึกษำ
ในระดับชำติและ
พ้ืนที่อ่ืน 4. เพ่ือ
สร้ำงควำมร่วมมือ
กับภำครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน และประชำ
สังคม ในกำรจัด
กำรศึกษำ กำร
พัฒนำ และกำร

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ สังกัด
เอกชน 

สมรรถนะของผู้เรียน
ตำมบริบทของพ้ืนที่
และควำมต้องกำร
ของชุมชน2. ร้อยละ
ของประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำม
มั่นคงในชีวิต ( ร้อย
ละ 75) 



ห น้ า   | 143 

 

 

ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ขยำยผลนวัตกรรม
กำรศึกษำ 

11. โครงกำร
กำรเพ่ิมโอกำส
กำรเข้ำถึง
กำรศึกษำของ
เด็กด้อยโอกำส 
เด็กออก
กลำงคัน และ
เด็กตกหล่น ใน
รูปแบบที่
เหมำะสม  

1. เพ่ือส่งเสริม
รูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำที่
เหมำะสมให้กับเด็ก
ด้อยโอกำส เด็กออก
กลำงคัน และเด็กตก
หล่น ในระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
2. เพ่ือขยำยผลให้
ครอบคลุมกลุ่มเด็ก

นักเรียน/ประชำกร
วัยเรียนระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(ช่วงอำยุ 3–18 ปี) 
ในระดับพ้ืนที่ 

1. ร้อยละของเด็ก
ออกกลำงคันที่ได้รับ
กำรศึกษำในรูปแบบที่
เหมำะสม (ร้อยละ 
80)  2. ร้อยละของ
เด็กด้อยโอกำสที่ไม่
สำมำรถเรียนในระบบ
ได้รับกำรศึกษำที่
เหมำะสม (ร้อยละ 
80) 

0.27 0.27 0.27 0.27 1.10 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 4 



ห น้ า   | 144 

 

 

ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

11.1 ประชุม
คณะท ำงำนฯ 
เพ่ือก ำหนด
แนวทำงฯ  
11.2 ประชุม
จัดท ำรำยงำน
ผลฯ  11.3 
ประชุม
คณะท ำงำนฯ 
เพ่ือก ำหนด
แนวทำงฯระดับ
ภำค   11.4 
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนฯ  
11.5 ประชุม
จัดท ำรำยงำน

ด้อยโอกำสฯ 3. เพ่ือ
วิจัยรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำที่
เหมำะสมกับเด็ก
ด้อยโอกำสฯ  4. 
เพ่ือบูรณำกำรกำร
ท ำงำนร่วมกัน ใน
กำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสมกับเด็ก
ด้อยโอกำสฯ 
ระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องใน
ส่วนกลำง และส่วน
ภูมิภำคให้เป็นใน
ทิศทำงเดียวกัน 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ผลฯ  11.6 
ประชุมชี้แจง
กำรน ำรูปแบบ/
แนวทำงฯ 
ให้แก่หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องใน
จังหวัด  11.7 
ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือฯ 
ตำมรูปแบบ/
แนวทำงท่ี
ก ำหนด  11.8 
จัดตั้งทีมวิจัย
กำรใช้รูปแบบ
ในกลุ่มเด็กด้อย
โอกำสฯ    
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

11.9 ทีมวิจัยลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูล  
11.10 สรุปผล
กำรด ำเนินงำน
ฯ ของจังหวัด   
11.11 สรุป
ผลกำรวิจัยฯ 
12. โครงกำร
ส่งเสริมเวทีและ
ประชำคมเพ่ือ
กำรจัดท ำ
รูปแบบและ
แนวทำงกำร
พัฒนำหลักสูตร 
ต่อเนื่อง
เชื่อมโยง

เพ่ือพัฒนำรูปแบบ
และแนวทำงกำร
พัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
กับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำที่
สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ในระดับ

นักเรียน นักศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 
อำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรที่มีต่อ
กำรด ำเนินโครงกำร 
ร้อยละ 85 2. จ ำนวน
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและ

0 1.4 1.4 1.4 4.20 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 3 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

กำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ 
12.1 ประชุม
ผู้แทนของ
จังหวัด เพ่ือ
ชี้แจงกำร
ด ำเนินโครงกำร
และร่วมกัน
ก ำหนด
หลักเกณฑ์ 
และแนวทำงฯ  
12.2 สนับสนุน
งบประมำณ
กำรจัดกิจกรรม

ภูมิภำค อุดมศึกษำ จังหวัดๆ 
ละ 2 หลักสูตร  
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

พัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่อง 
เชื่อมโยง  12.3 
นิเทศ ติดตำม 
และแนะแนว
เชิงลึก ให้กับ
สถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วม
โครงกำรฯ  
12.4 ประชุม
เชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำสรุป
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและ 
กำรถอด
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

บทเรียนจำก
กำรปฏิบัติงำน
โครงกำรฯ  
12.5 เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ 

13. โครงกำร 
Coaching and 
Monitoring 
Teams เพ่ือ
ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำ   
13.1 ประชุม
ปฏิบัติกำรเพ่ือ
จัดท ำต้นแบบ

1. เพ่ือพัฒนำแนว
ทำงกำรนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ ทุกสังกัด
ในจังหวัด ที่มีควำม
สอดคล้องเหมำะสม
ตำมบริบทของ
พ้ืนที่2. เพ่ือสร้ำง

กลุ่มเป้ำหมำย1. 
ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้เรียนใน
สถำนศึกษำ ทุก
สังกัดในจังหวัด 2. 
หน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน ชุมชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน่วยงำน/

1. มีแนวทำงกำร
นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่
สอดคล้องเหมำะสม
ตำมบริบทของพ้ืนที่
ทุกภำคและทุก
จังหวัด อย่ำงน้อย 1 

0.41 0.41 0.41 0.41 1.64 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 6 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

แนวทำงฯ ใน
ระดับจังหวัด
และระดับภำค   
13.2 ประชุม
ปฏิบัติกำรเพ่ือ
จัดท ำต้นแบบ
แนวทำงฯ ขั้น
พ้ืนฐำนระดับ
จังหวัด   13.3 
ประสำนควำม
ร่วมมือ  13.4  
Coaching and 
Monitoring 
ตำมแนวทำงฯ   
13.5 ประชุม
สรุปผลกำร

เครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรนิเทศ 
ติดตำม ประเมินผล 
และกำรสนับสนุน
กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ ในระดับ
จังหวัด เพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำและ
ยกระดับคุณภำพ
ของผู้เรียน 3. เพ่ือ
เสำะหำรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
ที่เหมำะสม 
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและบริบท
ของพ้ืนที่ ตำม

สถำนศึกษำ แนวทำง 2. มี 
Supervisor Teams 
ระดับจังหวัด เพ่ือเป็น
ศูนย์กลำงกำรบูรณำ
กำรด้ำนกำรนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับใน
พ้ืนที่ทุกจังหวัด 3. 
ร้อยละของนักเรียนใน
สถำนศึกษำท่ีได้รับ
กำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลตำม
แนวทำงท่ีพัฒนำขึ้นมี
คะแนนผลกำร
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

พัฒนำแนวทำง
ฯ   13.6 จัดท ำ
เอกสำร
เผยแพร่และน ำ
แนวทำงฯ ที่
พัฒนำขึ้นไปใช้
ในหน่วยงำน   
13.7 ชี้แจงกำร
ด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมแก่
คณะท ำงำน  
13.8 ก ำกับ 
ติดตำมผลกำร
น ำแนวทำงฯ 
ไปใช้  13.9 
ประชุมสรุปผล

แนวทำงพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ 

ทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ ทุกระดับ
ในแต่ละวิชำผ่ำน
เกณฑ์คะแนน (ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น) 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

กำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ 

14. โครงกำร
รวมพลังต้นกล้ำ
ควำมคิด พิชิต
โลกร้อน 

1. เพ่ือปลูกจิตส ำนึก 
และเพ่ิมพูนควำมรู้
ประสบกำรณ์ให้แก่
เยำวชน เกี่ยวกับ
ปัญหำและกำรลด
ภำวะโลกร้อน
รวมทั้งกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม           
2. เพ่ือสิ่งเสริมให้
เยำวชน มีส่วนร่วม

1. ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร (ผู้บริหำร
นักวิชำกำรศึกษำ ครู 
เยำวชน)ในจังหวัด ๆ 
ละ 200 คน 
 
 
 
2. โครงงำนต้นแบบ
กำรลดภำวะโลก

1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
(ผู้บริหำรนักวิชำกำร
ศึกษำ ครู เยำวชน)ใน
จังหวัด ๆ ละ 200 
คน 
 
 
 
2. โครงงำนต้นแบบ
กำรลดภำวะโลกร้อน 

0 0.015 0.015 0.015 0.045 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

5 5 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ในกำรลดภำวะโลก
ร้อน โดยกำรจัดท ำ
โครงงำน 

ร้อน จ ำนวน 4 
โครงงำน 

จ ำนวน 4 โครงงำน 

  3. เพ่ือสร้ำงเวทีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เยำวชนเกี่ยวกับกำร
ลดภำวะโลกร้อน
และกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

                    

15. โครงกำร
น้อมน ำพระรำ
โชบำยด้ำน
กำรศึกษำของ
สมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลง

1. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียน ได้ศึกษำ
เรียนรู้พระรำช
กรณียกิจของพระ
รำชวงศ์จักรี 

1. ผู้เรียน 
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำของหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำทุก
สังกัดในจังหวัด 
จ ำนวน100 คน เข้ำ

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรักและเทิดทูน
ในสถำบัน
พระมหำกษัตริย์และ
ยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย

0.1 0.1922 0.1922 0.1922 0.6766 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

1 1 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

กรณบดินทร
เทพยวรำงกูร สู่
กำรปฏิบัติ 

ร่วมงำน อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีเจตคติท่ีดี
ต่อบ้ำนเมือง มี
โอกำสท ำหน้ำที่เป็น
พลเมืองดี มีพ้ืนฐำน
ชีวิตที่มั่นคงและมี
คุณธรรมถึงนวัตวิถี
ของท้องถิ่นและ
ชุมชนมีจิตส ำนึกรัก
และภูมิใจในท้องถิ่น
และชุมชนของ
ตนเอง 

2. หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร
และสังกัดอ่ืน
ตลอดจนหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องในจังหวัด
เข้ำร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้น ำควำมรู้
ควำมเข้ำใจไป
ประยุกต์ใช้ในกำร
ชีวิตประจ ำวัน 

                  

16. โครงกำร 1. เพ่ือส่งเสริม 1. เด็กและเยำวชน 1. ร้อยละ 80 ของ 0 1.63 1.63 1.63 4.88 2 ศธจ. 3 3 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

เปิดบ้ำน
กำรศึกษำสรรค์
สร้ำงเด็กไทย 

สนับสนุน ให้เด็ก
และเยำวชนใน
จังหวัด ได้แสดงออก
ถึงควำมสำมำรถใน
ด้ำนวิชำกำร 

ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ของ
หน่วยงำนทำง
กำรศึกษำทุกสังกัด 

เด็กและเยำวชน 
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ของหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำทุก 

ร้อยเอ็ด 

  กำรแสดง และ
ทักษะด้ำนวิชำชีพ 

ในจังหวัด จ ำนวน 
100 คนเข้ำร่วมงำน 

สังกัดในจังหวัดเข้ำ
ร่วมงำน 

                  

  2. เพ่ือจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้เด็กและเยำวชน 
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้แสดง
ควำมสำมำรถที่เป็น
เลิศด้ำนวิชำกำร
วิชำชีพ สุนทรียภำพ

2. หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร
และสังกัดอ่ืน
ตลอดจนหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องในจังหวัด
เข้ำร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงำนทำง
กำรศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร
และสังกัดอ่ืน 
ตลอดจนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด
เข้ำร่วมกิจกรรม 

                  



ห น้ า   | 156 

 

 

ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

ด้ำนดนตรี นำฏศิลป์ 

  กีฬำ ศิลปะ กำร
แสดงและ
สิ่งประดิษฐ์ใน
จังหวัด 

                      

  3. เพ่ือน ำเสนอ
ผลงำน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของ
หน่วยงำนทำง
กำรศึกษำให้ปรำกฏ
แก่สำธำรณชน 

                      

  4. เพ่ือเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ 

                      

  กำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนปฏิรูป
กำรศึกษำโดยใช้
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

จังหวัดเป็นฐำน 

17. โครงกำร
ส่งเสริม พัฒนำ 
กำรจัดกำร
ศึกษำ โดยกำร
น ำ PLC มำใช้
ในกระบวนกำร
ขับเคลื่อน 

1. เพ่ือให้ผู้บริหำร 
คร ูและผู้ปกครอง
สถำนศึกษำของรัฐ
และเอกชน สำมำรถ 

1. ผู้บริหำร ครู 
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง
สถำนศึกษำของรัฐ
และเอกชนทุกสังกัด 

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหำร ครู และ
ผู้ปกครอง ที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

0 0.396 0.396 0.396 1.19 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 3 

กำรพัฒนำ
โรงเรียน
คุณธรรมสู่
ควำมยั่งยืน 

น ำกระบวนกำร 
PLC ขับเคลื่อนสู่
กำรปฏิบัติมุ่งสู่กำร
เป็นโรงเรียน
คุณธรรม 

77 จังหวัด จ ำนวน 
770 แห่ง ๆ ละ 10 
คน  รวม 7,700 คน   

โรงเรียนคุณธรรม มี
ศักยภำพในกำร
จัดกำรเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียน 

                  

  2. เพ่ือพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลโรงเรียน
คุณธรรมที่มี Best 

2. ระบบฐำนข้อมูล
กลำงโรงเรียน
คุณธรรมทุกสังกัด 

2. มีระบบฐำนข้อมูล
กลำง โรงเรียน
คุณธรรมทุกสังกัดใน
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

Practice เพ่ือสร้ำง
และจัดเก็บองค์
ควำมรู้อันเป็น
ประโยชน์ในกำร
พัฒนำ 

ทุกจังหวัด ระดับจังหวัด 

  3. เพ่ือสร้ำง
เครือข่ำยโรงเรียน
คุณธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภำคไปจนถึง
ระดับประเทศ 
เพ่ือให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้ำงควำม
เข้มแข็ง 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

18. โครงกำร
สร้ำงจิตส ำนึก
คนรักษ์พิทักษ์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียน  
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

1. ผู้เรียนทุกสังกัด  
และผู้มีส่วน 

1. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
โครงกำรมีควำม 

0 1.177 1.177 1.177 3.532 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

5 5 

สิ่งแวดล้อม ต่อกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เกี่ยวข้องเข้ำร่วม
กิจกรรมโครงกำร 

พึงพอใจ ร้อยละ 80                    

  2. เพ่ือสร้ำง
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือ  ในกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. เครือข่ำยควำม
ร่วมมือ จ ำนวน1 
เครือข่ำย 

2. หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำที่เก่ียวข้อง เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
จัดกิจกรรมโครงกำร  
อย่ำงน้อย  5 แห่ง 

                  

     3.  มีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ อย่ำงน้อย 1 
เครือข่ำย 

                       

      4.  มีผลงำนวิจัยด้ำน                   
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

กำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

19. โครงกำร
ส่งเสริมกำร
เรียนรู้เยำวชน
จิตอำสำสู่ภูมิ
ปัญญำผู้สูงวัย 
  19.1 เตรียม
ควำมพร้อม 
ประชุมชี้แจง 
และสร้ำงกำร
รับรู้ 
  19.2 
ฝึกอบรม

1. เพ่ือปลูกฝังและ
สร้ำงจิตส ำนึกให้
เยำวชนกระท ำควำม
ดี มีจิตอำสำในกำร
ท ำควำมดีโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  
2. เพ่ือให้ผู้สูงวัย
ได้รับกำรดูแลด้ำน
สุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตที่
เหมำะสมกับวัย 
3. เพ่ือให้เยำวชนได้

1. เยำวชนจิตอำสำ 
จ ำนวน 87,800 คน 
(อ ำเภอละ 100 คน)  
2. ที่ปรึกษำ 878 
คน  
3. ผู้สูงวัยใน 878 
หมู่บ้ำน 

1. จ ำนวนของเยำวชน
มีจิตอำสำในกำรท ำ
ควำมดี มีควำมเอ้ือ
เฝื้อเผื่อแผ่มีควำม
เสียสละ (ร้อยละ 80) 
2. จ ำนวนผู้สูงวัยที่
เข้ำร่วมกิจกรรม มี
สุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตดีขึ้น (ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80  

0 1.04 1.04 1.04 3.12 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 3 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

เยำวชนจิต
อำสำและที่
ปรึกษำ และ 
เยำวชนออก
ปฏิบัติงำน 
  19.3 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ภูมิ
ปัญญำผู้สูงวัย 
  19.4 กำร
นิเทศ ติดตำม 
ผลกำร
ด ำเนินงำน 

เรียนรู้กำรถ่ำยทอด
ภูมิปัญญำของผู้สูง
วัย 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

20.โครงกำร    
กำรควบคุม
และป้องกันกำร
แพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 
(COVID – 19) 
และโรคอุบัติ
ใหม่ 

1 เพ่ือให้ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและ
ผู้รับบริกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันตนเองเรื่อง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID-
19) และโรคอุบัติ
ใหม่อ่ืนๆ 
2 เพื่อให้หน่วยงำน
ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรควบคุม
และป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 

1 ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และ
ผู้รับบริกำร 
ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกคน 
2.ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
ร้อยเอ็ด ด ำเนินกำร
ตำมมำตรควบคุม
และป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 
และโรคอุบัติใหม่

1.ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรควบคุมและ
ป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)  ร้อยละ  
100 

0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 3 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
โครงกำร/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำ

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)  แหล่ง 

งบ 
ประมำณ 

 

หน่วย 
งำน 

รับผิด 
ชอบ 

สอดคล้อง 

    2562 2563 2564 2565 รวม ย.ชำติ 
20 ปี  

ย.ศธ.  

และโรคอุบัติใหม่
อ่ืนๆ 
 

อ่ืนๆ 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

แผนงำนบูรณำกำร                           
1. โครงกำร 1 

ชุมชน 1 

โรงเรียน  

1 นวัตกรรม กำร
บริหำรจดักำร
น้ ำสู่ควำมยั่งยืน 

1. เพื่อปลูก
จิตส ำนึกและสร้ำง
ควำมตระหนักให้
เยำวชน ชุมชน 

เห็นควำมส ำคัญ
ของกำรใช้น้ ำ
อย่ำงรู้คุณค่ำ และ
อนุรักษ์ทรัพยำกร
น้ ำอย่ำงถูกวิธ ี

2. เพื่อคัดเลือก
สถำนศึกษำและ
ชุมชนต้นแบบกำร
ส่งเสริมกิจกรรม
และนวัตกรรมกำร
อนุรักษณ์

1. 1 สถำนศึกษำ 1 

ชุมชน ใน 1 จังหวัด 

2. ครูและนักเรยีน
แกนน ำจ ำนวน 1,000 

คน (50 คนต่อ
สถำนศึกษำ)  
3. แกนน ำชุมชน 
จ ำนวน 1,000 คน (50 

คนต่อชุมชน)  

1. 1 
สถำนศึกษำ 1 

ชุมชน ใน 1 

จังหวัด 

2. ครูและ
นักเรียนแกน
น ำจ ำนวน 
1,000 คน (50 

คนต่อ
สถำนศึกษำ)  
3. แกนน ำ
ชุมชน จ ำนวน 
1,000 คน (50 

คนต่อชุมชน)  

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. นักเรียน
และชุมชน  มี
ควำมรู้ 
ตระหนัก และ
มีพฤติกรรม
กำรใช้
ทรัพยำกรน้ ำ
อย่ำงรู้คุณค่ำ
และอนุรักษ์
แหล่งน้ ำอย่ำง
ถูกวิธี ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 
80 
2. มี
สถำนศึกษำ/

0 0.884 0.884 0.884 2.65 2 ศธจ. ,สพฐ. 
,(กรม
ทรัพยำกร
น้ ำ), (กรม
ควบคุม
มลพิษ) 

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ทรัพยำกรณ์น้ ำ 

3. เพื่อส่งเสริมและ
ขยำยผลกำร
ด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ/
ชุมชนต้นแบบ สู่
สถำนศึกษำชุมชน
อื่นๆ 

ชุมชน
ต้นแบบกำร
ส่งเสริม
กิจกรรมและ
นวัตกรรมกำร
อนุรักษณ์
ทรัพยำกรณ์
น้ ำจังหวัด ละ 
1 แห่ง 

3. คุณภำพน้ ำ
ในแหล่งน้ ำท่ี
โรงเรียนและ
ชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์มี
แนวโน้มดีขึ้น  

2. โครงกำร
เตรียมควำม

1. เพื่อเพ่ิมควำมรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ 

1. นักเรียน นักศึกษำ 
และผูป้กครองเข้ำใจ

กลุ่มเป้ำหมำย 

: นักเรียน ครู
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. ร้อยละ 80 

ของนักเรียน
0 0.49 0.49 0.49 1.47 2 ศธจ. สพฐ., 

สอศ.,กศน.,
3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

พร้อมเพื่อเพิ่ม
ควำมรู้ 
สมรรถนะ 
ทักษะ และกำร
เรียนรูต้ลอด
ชีวิตแบบบูรณำ
กำรของนักเรียน 
นักศึกษำในกำร
ขับเคลื่อน
นโยบำยไทย
แลนด์ 4.0 

และกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตแบบ
บูรณำกำรของ
นักเรียน นักศึกษำ  
ในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยไทยแลนด์ 
4.0 
2. เพื่อสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องทั้ง
ภำครัฐ และ
เอกชน ให้มี
บทบำทในกำรจัด
กำรศึกษำ 

3. เพื่อส่งเสริม
สถำนศึกษำ

แนวทำงกำรศึกษำ
ต่อและกำรประกอบ
อำชีพในอนำคต  
2. 
กระทรวงศึกษำธิกำร
มีสถำนศึกษำ
ต้นแบบ (Prototype) 

ในกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อกำรมีงำนท ำ
และกำรประกอบ
อำชีพ 

และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

 นักศึกษำท่ี
ผ่ำนกำร
พัฒนำ มี
แนวทำง
กำรศึกษำต่อ
และกำร
ประกอบ
อำชีพใน
อนำคต มี
ทักษะทำง
อำชีพควบคู่
กับทักษะชวีิต
สำมำรถเลือก
ท ำงำนท่ีชอบ 

และอำชีพท่ีที่
ต้องกำร
สอดคล้องกับ

มหำวิทยำลั
ย,สอจ., สภำ 
อก., สรจ., 
สถำบัน

ทดสอบฝมีือ
แรงงำน
จังหวัด, 

สทจ. 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ต้นแบบ(Prototype) 

ในกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อกำร
มีงำนท ำและ 

กำรประกอบ
อำชีพ 

ควำมต้องกำร
ของ
ตลำดแรงงำน
2. 
กระทรวงศึก
ษำธิกำรมี
สถำนศึกษำ
ต้นแบบ 
(Prototype) ใน
กำรจัด
กำรศึกษำเพื่อ
กำรมีงำนท ำ
และกำร
ประกอบ
อำชีพ3. 

นักเรียน 
นักศึกษำมี
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ควำมรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ 

และกำร
เรียนรูต้ลอด
ชีวิตแบบ
บูรณำกำร
ของนักเรียน 

นักศึกษำใน
กำรขับเคลื่อน
นโยบำยไทย
แลนด์ 4.04. 
เกิดรูปแบบ
กำรบูรณำ
กำรในกำร
จัดกำรและ
พัฒนำ
กำรศึกษำท่ี
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ชัดเจน
ระหว่ำง
หน่วยงำน
ภำครัฐ และ
ภำคเอกชน 
 

3. โครงกำร
นักเรียนไท
อีสำน 4.0 

สื่อสำร
ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรศึกษำ
มำตรฐำนสำกล
สู่กำรสร้ำงงำน
และอำชีพท่ี
ยั่งยืน (Lab-
Education : 

1. เพื่อพัฒนำ
โรงเรียนสอน
ภำษำอังกฤษท่ีมี
มำตรฐำนระดับ
นำนำชำติ  
2. เพื่อพัฒนำ
ทักษะทำง
ภำษำอังกฤษและ
ควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำรเรยีน
กำรสอน

1. ครูผูส้อน
ภำษำอังกฤษท่ีมี
ทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษอย่ำงด ี

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำร
วิจัยในช้ันเรียน และ
สำมำรถสอน
ภำษำอังกฤษตำม
แนวกำรสอนภำษำ
เพื่อกำรสื่อสำรอย่ำง

กลุ่มเป้ำหมำย 

: นักเรียน ครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. โรงเรยีนน ำ
ร่อง
พัฒนำกำร
สอน
ภำษำอังกฤษ
ที่มีมำตรฐำน
ระดับ
นำนำชำติของ
จังหวัดภำค
ตะวันออกเฉีย
งเหนือ

0 0.892 0.892 0.892 2.67
6 

2 ศธจ., สพป. 3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

โรงเรียนทดลอง
กำรสอน
ภำษำอังกฤษท่ีมี
มำตรฐำนระดับ
นำนำชำติ) 
 

ภำษำอังกฤษของ
คร ู 

3. เพื่อเสรมิสร้ำง
เจตคต ิและพัฒนำ
ทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรใน
ชีวิตประจ ำวันของ
นักเรียนเพื่อเป็น
พื้นฐำนในกำร
ประกอบอำชีพ  

4. เพื่อพัฒนำ
ระบบส่งเสรมิ 

สนับสนุนกำร
จดักำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษ
ที่ได้มำตรฐำน

มืออำชีพ 

2. นักเรียนมเีจตคติที่
ดีต่อภำษำอังกฤษ รู้
ค ำศัพท์พื้นฐำนของ
แต่ละระดบัช้ันรัก
กำรเรยีน
ภำษำอังกฤษ  
 

ตอนบน 1  

จ ำนวน 40 

โรงเรียน (20 

จังหวัดๆ ละ 
2 โรง) 
2.  โรงเรียนมี
มำตรฐำน
คุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ
ระดับ
นำนำชำติ 
3. นักเรียน
สำมำรถ
สื่อสำรด้วย
ภำษำอังกฤษ
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ระดับนำนำชำต ิ
 

4. ครูมี
ควำมสำมำรถ
ในกำรสอน
ด้วย
ภำษำอังกฤษ
ทุกกลุ่มสำระ
กำรเรยีนรู ้
5.สภำพ 

แวดล้อมใน
โรงเรียนเอื้อ
ต่อกำรเรียน
ภำษำอังกฤษ 
และระบบ
ส่งเสริม
สนับสนุน 

ส่งเสริมกำร
เรียน
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ภำษำอังกฤษ
มีมำตรฐำน
นำนำชำติ 
 

4. โครงกำร
พัฒนำกำรคิด
ขั้นสูงทำง
คณิตศำสตร์ของ
นักเรียนในเขต
พื้นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ 
 

1. เพื่อยกระดับ
ควำมสำมำรถดำ้น
กำรคิดขั้นสูงทำง
คณิตศำสตร์ของ
นักเรียนในระดับ
กำรศึกษำภำค
บังคับ 

2. เพื่อพัฒนำเจต
คติที่ดีต่อกำร
เรียนรูค้ณติศำสตร์
ของนักเรียนใน
ระดับกำรศึกษำ
ภำคบังคับ 

เป้ำหมำย : 
1. นักเรียน มีกำรคิด
ขั้นสูง ได้แก่ กำรคดิ
วิเครำะห์ คดิ
สร้ำงสรรค ์และมี
เจตคติทีด่ีต่อกำร
เรียนรูค้ณติศำสตร ์ 

2.ครู และบุคลำกร
ทำงกำรมีควำมรู้
เกี่ยวกับเนื้อหำและ
กำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน หลักสูตร 
เนื้อหำและบคุลำกร

กลุ่มเป้ำหมำย 

: นักเรียน ครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 

ของนักเรียน
ในโครงกำรฯ 
แต่ละ
โรงเรียนมีกำร
คิดขั้นสูง 

2. อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 

ของนักเรียน
ในโครงกำรฯ 
แต่ละ
โรงเรียน มี

0 8 8 8 24 2 ศธจ./สพฐ./
อปท./
มหำวิทยำลั
ยรำชภัฎ
ร้อยเอ็ด 

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

3. เพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ของครู
เกี่ยวกับเนื้อหำที่
ผูกติดกับแนวคดิ
ของนักเรียน  

4. เพื่อพัฒนำ
วิชำชีพและสร้ำง
เครือข่ำยส ำหรับ
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

5. เพื่อพัฒนำ
โรงเรียนใน
โครงกำรให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ใน
กำรพัฒนำวิชำชีพ
ครูด้วยนวัตกรรม 

6. เพื่อเผยแพร่

ทำงกำรศึกษำ เจตคติทีด่ีต่อ
กำรเรยีนรู้
คณิตศำสตร ์ 

3. อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 

ของครูใน
โครงกำรฯ  มี
ควำมรู้
เกี่ยวกับ
เนื้อหำและ
กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
หลักสตูร 

เนื้อหำ 

4. อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 

ของครูใน
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

นวัตกรรมกำร
พัฒนำวิชำชีพครู
และนวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน 
 

โครงกำรฯ  มี
เจตคติทีด่ีต่อ
กำรสอน
คณิตศำสตร์
ของครูใน
โครงกำรฯ  

5. มีจ ำนวนครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ที่ได้รับกำร
พัฒนำวิชำชีพ
ครูโดยใช้
กำรศึกษำช้ัน
เรียนและ
วิธีกำรแบบ
เปิดและเป็น
ต้นแบบใน
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

กำรใช้ในกำร
พัฒนำวิชำชีพ
ครูระยะยำว
อย่ำงน้อย 

1,000 คน 

6. มีจ ำนวนครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ที่เป็น
เครือข่ำยใน
กำรใช้
กำรศึกษำช้ัน
เรียนและ
วิธีกำรแบบ
เปิดในกำร
พัฒนำวิชำชีพ
ครูอย่ำงน้อย 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

5,000 คน 

7. โรงเรยีนใน
โครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย
ร้อยละ 100 

เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในกำร
พัฒนำวิชำชีพ
คร ูโดยใช้
กำรศึกษำช้ัน
เรียนและ
วิธีกำรแบบ
เปิด 

8. มีโรงเรียนท่ี
เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 
ส ำนักงำน
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ศึกษำธิกำร
ภำคละ  1 

โรงเรียน 

5. โครงกำร
ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนำ
สมรรถนะ 
ทักษะ ของ
ผู้บริหำร ครู 
นักเรียน เพื่อ
พัฒนำ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนใน
กำรสร้ำง
ควำมคิด 

1. เพื่อพัฒนำ
ผลสัมฤทธ์ิทักษะ
กระบวนกำรคดิ
ของนักเรียนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพื่อยกระดับผล
กำรทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

ของนักเรียนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้บริหำร คร ูสังกัด 
สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. อปท.และ
หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำอื่นที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มเป้ำหมำย 

: นักเรียน ครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

0 0.6 0.6 0.6 1.8 2 ศธจ. ,สธ.
,มท., 
พม. 

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

6. โครงกำรจดั
กำรศึกษำเพื่อ
สร้ำงภมูิคุ้มกัน
ภัยห่ำงไกลโรค
พยำธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อ
น้ ำด ี

1. เพื่อสร้ำงควำม
ตระหนัก ปลูกฝัง
เจตคติที่ถูกต้อง 

และปรับ
พฤติกรรมกำร
บริโภคปลำน้ ำจดื
มีเกลด็ที่ดิบๆ เป็น
กำรบริโภคอำหำร
ปรุงสุกให้กับ
ผู้เรยีน เยำวชน 
และประชำชนใน
ชุมชน  

2. เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนเพื่อ
สร้ำงภมูิคุ้มกัน 

กำรควบคุมโรค

เป้ำหมำย : 
1. จัดกำรให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจพิษภัย
ของโรคพยำธิใบไม้
ในตับและมะเร็งท่อ
น้ ำด ี 

2. ปลูกฝังค่ำนยิม
และเปลี่ยน
พฤติกรรมกำร
บริโภคอำหำรจำก
ปลำน้ ำจืดปรุงสุข
ก่อนรับประทำน  

3. ลดอัตรำกำรป่วย
และเสียชีวิตจำกโรค
พยำธิใบไม้ในตับ
และมะเร็งท่อน้ ำด ี

4.เพิ่มพื้นท่ีเป้ำหมำย

กลุ่มเป้ำหมำย 

: นักเรียน ครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. จ ำนวน
ผู้เรยีน 
เยำวชน และ
ประชำชนใน
ชุมชน
สำมำรถ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
และมีคำ่นิยม
ในกำรบริโภค
อำหำรปรุงสุก
จำกปลำน้ ำ
จืดมีเกล็ด   

2. จ ำนวน
ชุมชนในพื้นที่
เป้ำหมำยที่
สำมำรถก ำจัด

0 15.56 15.56 15.56 46.6
8 

2 ศธจ.,สธ., 
มท.  

3 3 

 



ห น้ า   | 179 

 

 

แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

และกลับมำป่วย
ซ้ ำของโรคพยำธิ
ใบไม้ตับ และ
มะเร็งท่อน้ ำดีใน
จังหวัดพืน้ท่ีเสี่ยง 

3. เพื่อส่งเสริม
กระบวนกำรให้
ควำมรู้แก่ผูเ้รียน 
เยำวชน และ
ประชำชนใน
ชุมชนในกำรก ำจัด
สิ่งปฏิกูลจำก
ชุมชนบริเวณรอบ
แหล่งน้ ำอย่ำงถูก
หลักสุขำภิบำล 

4. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี

ขยำยผลไปยัง
จังหวัดอื่นในภำคะ
วันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มเปป้ำหมำย : 
นักเรียน เยำวชน ใน
สถำนศึกษำทุกแห่ง 
และประชำชนใน
พื้นที่ 10 จังหวัด  

สิ่งปฏิกูลจำก
ชุมชนบริเวณ
รอบแหล่งน้ ำ
อย่ำงถูกหลัก
สุขำภิบำล
ด้วยวิธีท่ี
หลำกหลำย 

3. จ ำนวน
สถำนศึกษำ
ต้นแบบใน
กำรป้องกัน
และลดอัตรำ
กำรแพร่
ระบำดของ
โรคพยำธิ
ใบไม้ตับ ใน
จังหวัดพื้นท่ี
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

สถำนศึกษำ
ต้นแบบในกำร
ป้องกันและลด
อัตรำกำรแพร่
ระบำดของโรค
พยำธิใบไม้ตับ  

เสี่ยง 

7. โครงกำรกำร
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำควำมรู้ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ให้
ผู้เรยีนในกำร
ขับเคลื่อน
นโยบำยไทย

1. เพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ ทักษะ 
ประสบกำรณ์ กำร
คิดสร้ำงสรรค ์ด้วย
กระบวนกำร
คิดค้นและผลิต
สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 

2. เพื่อฝึกปฏิบตัิใน
กระบวนกำร
นวัตกรรมแก่

1. ผู้เรยีนที่เข้ำร่วม
โครงกำรสำมำรถน ำ
แนวคิด และวิธีกำร
สร้ำงนวัตกรรมไปใช้
พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
บริกำรของ
ครอบครัว 
กำรเกษตร และกำร
ท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล 

2. ผู้เรยีนมีควำมรู้ 

1. ผู้เรยีนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำ
แนวคิด และ
วิธีกำรสร้ำง
นวัตกรรมไป
ใช้พัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ 
บริกำรของ
ครอบครัว 
กำรเกษตร 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. ผู้เรยีนใน
ระดับ
มัธยมศึกษำ, 

ประกำศนียบั
ตรวิชำชีพ, 

อุดมศึกษำ 
เข้ำร่วม
โครงกำร 

จังหวัดละ 100 

คน รวม 2,000 

คน 

0 0.39 0.39 0.39 1.17 2 ศธจ., 
สพม., 
สถำบันอำ
ชีว 

ศึกษำ
,สถำบัน 

อุดมศึกษำ
,สถำน
ประกอบ 

กำรภำค 

เอกชนสภำ 

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

แลนด์ 4.0 
 

ผู้เรยีน 

3. เพื่อทดลองใช้
ต้นแบบนวัตกรรม
กับเกษตรกร 
สถำน
ประกอบกำร และ
ประชำชน 

4. เพื่อศึกษำ
ผลกระทบท่ีเกิด
จำกกำรใช้
นวัตกรรมใน
บริบทท่ีเป็นจริง 

ทักษะ ประสบกำรณ์
ในกำรคิดค้น
สิ่งประดิษฐ ์และใช้
เทคโนโลยีอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

3. ผู้ประกอบกำร
สนับสนุน
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมสู่ระบบ
กำรเกษตร 

อุตสำหกรรมและ
พำณิชกรรม 

และกำร
ท ำงำนได้
อย่ำงมี
ประสิทธิผล 

2. ผู้เรยีนมี
ควำมรู้ ทักษะ 
ประสบกำรณ์
ในกำรคิดค้น
สิ่งประดิษฐ ์

และใช้
เทคโนโลยี
อย่ำง
สร้ำงสรรค ์
3. 
ผู้ประกอบกำร
สนับสนุน
สิ่งประดิษฐ์

2. ได้ต้นแบบ 
(Prototypes) 

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม
สถำนศึกษำ 

อย่ำงน้อย 
200 ช้ิน 

3. สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม
ต้นแบบถูก
น ำไป
เชื่อมโยงสู่
ระบบ
กำรเกษตร 

อุตสำหกรรม
และพำณิช
กรรมหรือใช้

อก.,กลุ่ม
สหกรณ์
กำรเกษตร 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

นวัตกรรมสู่
ระบบ
กำรเกษตร 

อุตสำหกรรม
และพำณิช
กรรม 

ในบริบทท่ี
เป็นจริงได้ 
อย่ำงน้อย 
100 ช้ิน 

8. โครงกำร
พัฒนำทักษะ
กำรเรยีนรู้
นักเรียน 
โรงเรียน และ
ชุมชน เพื่อ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐำน
รำกเกษตร
อุตสำหกรรม
อินทรีย์สู่

1. เพื่อพัฒนำ
ทักษะนักเรียน 
นักศึกษำ ด้ำน
เกษตร
อุตสำหกรรม
อินทรีย์ 
2. เพื่อพัฒนำ
ทักษะกำร
ศึกษำวิจัยเพื่อ
พัฒนำควำมรู้ 
เทคโนโลยี 

เป้ำหมำย : นักเรียน 
นักศึกษำ เกิดทักษะ
กำรพัฒนำด้ำน
เกษตรอุตสำหกรรม
อินทรีย์ โดยใช้
กระบวนกำรค้นคว้ำ 
ศึกษำวิจัยเพื่อ
พัฒนำควำมรู้ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม

เป้ำหมำย : 
นักเรียน 
นักศึกษำ เกิด
ทักษะกำร
พัฒนำด้ำน
เกษตร
อุตสำหกรรม
อินทรีย์ โดยใช้
กระบวนกำร
ค้นคว้ำ 
ศึกษำวิจัยเพื่อ

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1.  ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

ของนักเรียน 
นักศึกษำ ที่
เข้ำร่วม
โครงกำรฯ มี
ควำมรู้
ตระหนัก และ
เห็น
ควำมส ำคญั
ของเกษตร

0 6.225 6.225 6.225 18.6
7 

2 ศธจ., สพฐ., 
สถำบัน
พัฒนำฝีมือ
แรงงำน , 
กษจ., อปท. 
,สภำ อก. 

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

พำณิชย ์ นวัตกรรม 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำร
พัฒนำ
อุตสำหกรรม
เกษตรอินทรีย ์  

3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรต่อ
ยอดธุรกิจ SMEs  

Startup วิสำหกิจ
ชุมชน ผลิตสินค้ำ
อุปโภคบรโิภค 
กำรตลำดเกษตร
อินทรีย์ ด้วย 
Digital Maketing 

เกษตรอินทรีย ์

น ำไปสู่กำรส่งเสรมิ
และสนบัสนุนกำร
ต่อยอดธุรกิจ SMEs  

Startup วิสำหกิจ
ชุมชน ผลิตสินค้ำ
อุปโภคบรโิภค 
กำรตลำดเกษตร
อินทรีย์ด้วย Digital 
Maketing 
กลุ่มเป้ำหมำย : 
นักเรียน นักศึกษำ  

พัฒนำควำมรู้ 
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ในกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม
เกษตรอินทรีย ์

น ำไปสู่กำร
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำร
ต่อยอดธุรกิจ 
SMEs  Startup 
วิสำหกิจ
ชุมชน ผลิต
สินค้ำอุปโภค
บริโภค 
กำรตลำด
เกษตรอินทรีย์

อุตสำหกรรม
อินทรีย์ (Bio 
economy) 
 2. จ ำนวน
ผลงำน
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ ์

เกษตร
อุตสำหกรรม
อินทรีย์ (Bio 

economy) เชิง
พำณิชย ์
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ด้วย Digital 
Maketing 
กลุ่มเป้ำหมำย 
: นักเรียน 
นักศึกษำ  

9. โครงกำร
พัฒนำเยำวชน
ในศตวรรษที่ 21 

เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี
วัฒนธรรมอีสำน 

1. เพื่อพัฒนำและ
ส่งเสริมเยำวชน
คนรุ่นใหม่ในพื้นที่
ให้มีควำมรู ้ทักษะ
ในกระบวนกำร
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี
วัฒนธรรม 

2. เพื่อส่งเสริม
เยำวชนและชุมชน
ในกำรสร้ำงสรรค์

1. สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษำ 
เยำวชนในพ้ืนท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพือ่ส่งเสรมิกำร
ท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม
อีสำน 

2. สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษำ 
เยำวชนในพ้ืนท่ี

1. สนับสนุนให้
นักเรียน 
นักศึกษำ 
เยำวชนใน
พื้นที่ได้รับกำร
พัฒนำทักษะ
ในศตวรรษที่ 
21 เพื่อส่งเสรมิ
กำรท่องเที่ยว
เชิงประเพณี
วัฒนธรรม
อีสำน 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. นักเรียน 

นักศึกษำ 
เยำวชนใน
พื้นที่ท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร
ร้อยละ 100 

สำมำรถจัดท ำ
สื่อ 

ประชำสมัพัน
ธ์เพื่อส่งเสรมิ
กำรท่องเที่ยว
ฯ บน

0 0.288 0.288 0.288 0.86
3 

2 ศธจ.,วธจ.
สถำบันพัฒ
นศิลป ์

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

กิจกรรมหรือ
เทศกำลประจ ำถิ่น 

และสื่อสำรควำม
แตกต่ำงของชุมชน
ด้วยเยำวชนใน
พื้นที่ ในรูปแบบ
กำรเลำ่เรื่อง 
(Storytelling) 
3. เพื่อส่งเสริมให้ 
ครู นักเรียน และ
ประชำชน น ำ
ทักษะกำรสื่อสำร
ด้วยภำษำอังกฤษ
ไปใช้ใน  กำร
ประชำสมัพันธ์
กำรท่องเที่ยว
เชือ่มโยงกิจกรรม

สำมำรถจัดท ำสื่อ 

ประชำสมัพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม
อีสำนในพื้นที่ได ้

3. สร้ำงโอกำส และ
สนับสนุนกำรใช้
ระบบกำรจัดกำร
ควำมรู ้และภมูิ
ปัญญำท้องถิ่นใน
ชุมชน  

4. ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอีสำนให้
ได้รับกำรสบืทอด
จำกรุ่นสูรุ่่น เกิด

2. สนับสนุนให้
นักเรียน 
นักศึกษำ 
เยำวชนใน
พื้นที่สำมำรถ
จัดท ำสื่อ 

ประชำสมัพัน
ธ์ด้วย
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี
วัฒนธรรม
อีสำนในพื้นที่
ได ้

3. สร้ำงโอกำส 

แพลตฟอร์ม
ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ได ้ 

2. นักเรียน 
นักศึกษำ 
เยำวชนและ
ชุมชนมี
รำยได้เพิ่มขึ้น 

3. มีระบบกำร
จัดกำรควำมรู้
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น และ
ประเพณี
วัฒนธรรม
อีสำนไดร้ับ
กำรส่งเสริม
และสบืทอด
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

กำรท่องเที่ยว
ระหว่ำง
ภำคเอกชนกับ
ชุมชนและท้องถิ่น
ทั้งในประเทศและ
กับประเทศเพื่อน
บ้ำน เป็นกำร
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวโดยน ำ
ภำษำอังกฤษไปใช้
ในกำรท ำงำนตำม
บริบทของพื้นที ่

ควำมยั่งยืนต่อไป และสนบัสนุน
กำรใช้ระบบ
กำรจัดกำร
ควำมรู ้และ
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นใน
ชุมชน  

4. ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรม
อีสำนให้ไดร้ับ
กำรสืบทอด
จำกรุ่นสูรุ่่น 

เกิดควำม
ยั่งยืนต่อไป 

เพิ่มขึ้น 

10. โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนกำรผลิต

1. ผู้เรยีนของ
สถำนศึกษำน ำร่อง

1. ผู้เรยีนของ
สถำนศึกษำน ำ

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. ผู้เรยีนของ
สถำนศึกษำ

0 1.57 1.57 1.57 4.72 2 ศธจ.,สพม., 
สถำบันอำ

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

คนด้วยกำร
ส่งเสริม
กิจกรรมโลจิ
สติกส์ทำงธุรกจิ
เพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง
ของโครงข่ำย
คมนำคมขนส่ง
ขนำดใหญ่ใน
ภำค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ 
 

และพัฒนำ
ก ำลังคนหรือ
ผู้เรยีนให้มีทักษะ
อำชีพ ในด้ำนโลจิ
สติกส์ทำงธุรกจิ  

2. เพื่อฝึกทักษะ
อำชีพของก ำลังคน
หรือผู้เรียนส ำหรับ
รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำน
กำรพัฒนำ
โครงข่ำยคมนำคม
ขนส่งขนำดใหญ่
ในภำค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ  

3. เพื่อให้จ ำนวนผู้

สังกัด ศธ.และ มท.  
จ ำนวน 3,520 คน  

2. ครูผูส้อน ผู้
ประกอบกิจกำร 
และบุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง จ ำนวน 
500 คน คณะท ำงำน
ระดับภำค และ
ระดับจังหวดั  และ
ประชำชนในพ้ืนท่ี      

จ ำนวน 150 คน 

ร่องสังกัด ศธ.
และ มท.  
จ ำนวน 3,520 

คน  

2. ครูผูส้อน ผู้
ประกอบ
กิจกำร และ
บุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 500 

คน 

คณะท ำงำน
ระดับภำค 
และระดับ
จังหวัด  และ
ประชำชนใน
พื้นที ่     

น ำร่องสังกัด
ศธ.และ มท. 
จ ำนวน 3,520 

คน ครูผูส้อน 

และบุคลำกร
ที่เกี่ยวข้อง
สังกัด ศธ. 
และ มท. 
จ ำนวน 500 

คน  

2. หลักสตูร
กำรฝึกอำชีพ
ระยะสั้น
เกี่ยวกับ
ทักษะอำชีพ
ในด้ำนโลจิ
สติกส์ธรุกิจ 

ชีว 
ศึกษำ
,สถำบัน 
อุดมศึกษำ
,สถำน
ประกอบ 
กำรภำค 
เอกชนสภำ 
อก 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมำย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

มีรำยได้น้อยใน
พื้นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเห
นือลดลง 

จ ำนวน 150 

คน 

3. ศูนย์
ส่งเสริมสินค้ำ
ตำมเส้นทำง
ของระบบ
ขนส่งมวลชน
หรือระบบโล
จิสติกส ์

4. ศูนย์
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ
ระดับภำค 
จ ำนวน 5 

แห่ง   
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ส่วนที่ 5  กำรบริหำรแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

กลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร กำรน ำยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร       
(พ.ศ.2562 – 2565) ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยนั้น จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก      
ทุกส่วนรำชกำร ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง ศึกษำธิกำร ที่จะร่วมก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ และถ่ำยทอดสำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์
กระทรวงฯ ลงสู่แผนปฏิบัติรำชกำร แผนปฏิบัติกำร แผนงำน  ของหน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและในระดับพื้นที่
ภูมิภำค /จังหวัด  ซึ่งในกำรขับเคลื่อนฯ ควรจะต้องมีกำรสร้ำงกำรสื่อสำรให้แก่บุคลำกรในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรู้ เข้ำใจที่ชัดเจนในยุทธศำสตร์กระทรวงฯ        

โดยผ่ำนกลไกที่ส ำคัญคือ กำรจัดท ำแผน กำรจัดท ำและบริหำรงบประมำณในระดับต่ำงๆ  รวมทั้ง    
กำรสร้ำงช่องทำงให้ภำคประชำสังคมได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
กว้ำงขวำง ภำยใต้ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร โดยผ่ำนกลไกกำรท ำงำนของ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัดตำม กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ  ก ำหนดยุทธศำสตร์ 
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ  และกำรส่งเสริมสนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภทในจังหวัด 
โดยคณะกรรมกำรฯ ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้แผนยุทธศำสตร์กระทรวงฯ เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรในระดับจังหวัด และกำรพิจำรณำเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่
สถำนศึกษำในจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรระดับกรม /หน่วยงำนในก ำกับของกระทรวง 
ศึกษำธิกำรส่วนกลำง  โดยยึดสำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ.2562 – 2565) ได้แก่ 
เป้ำหมำยหลัก  พันธกิจ  และยุทธศำสตร์  ส ำหรับใช้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) 
ซึ่งผ่ำนกำรวิเครำะห์ ก ำหนดแผนงำน /โครงกำรที่มีควำมส ำคัญสูงภำยใต้ยุทธศำสตร์ฯ เพ่ือน ำไปสู่กำรขอจัดตั้ง
งบประมำณ ของกระทรวงศึกษำธิกำรในแต่ละปีงบประมำณ ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนฯ   

กลยุทธ์ /แนวทำงด ำเนินงำน  เพื่อให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ.2562 – 
2565) โดยผ่ำนกลไก กลุ่มขับเคลื่อนฯ และคณะกรรมกำรฯ  แผนปฏิบัติรำชกำร  แผนพัฒนำ  แผนปฏิบัติกำร 
ของหน่วยงำนทั้งใน ส่วนกลำงและในระดับพื้นที่ภูมิภำคและจังหวัด สำมำรถสร้ำงผลผลิต ผลลัพธ์ให้ไปสู่
เป้ำหมำยและบรรลุ วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในปี 2565  โดยผู้ที่เก่ียวข้องอำจจะพิจำรณำน ำกลยุทธ์ 
/แนวทำงด ำเนินงำน ภำยใต้ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ มำใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำแผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม  

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนในภำพรวมภำยใต้แผนพัฒนำกำรศึกษำ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2562 – 2565) จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่สำมำรถ สะท้อนกำร
บรรลุเป้ำหมำยหลักท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ  และควรมีกำรก ำหนดเจ้ำภำพหลักที่ต้อง รับผิดชอบใน
แต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้กำรจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรประเมิน
ควำมส ำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ ในปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 
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ล ำดับ เป้ำหมำยหลัก ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย เจ้ำภำพหลัก 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1 ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับ 
โอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

จ ำนวนปีกำรศึกษำ
เฉลี่ยของคนไทย 
อำยุ ๑๕ – ๕๙ ป ี

12 ปี กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ 

2 คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำม 
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 

ร้อยละของเด็ก
ระดับชั้นอนุบำล       
มีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำยที่สมวัย   
ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

ร้อยละ 80 กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

  คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน วิชำหลัก
ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน จำกกำร
ทดสอบระดับชำติ 
(O – Net) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
จำกปี 2562 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

  ร้อยละของผู้เรียน
ระดับกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำนที่มี
ทักษะในกำร
ท ำงำน ร่วมกับ
ผู้อื่น 

ร้อยละ 50 กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

3 ครูมีสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
วิชำชีพ 

ร้อยละของครูที่
ได้รับกำรพัฒนำ   
ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ และผ่ำน
กำร ประเมินเพ่ือ
ต่ออำยุใบประกอบ 
วิชำชีพ 

ร้อยละ 95 กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

4 มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่
สนับสนุนกำร พัฒนำและใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ร้อยละขององค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี 
และ สิ่งประดิษฐ์   
ที่สนับสนุนและใช้
เพ่ือกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ 80 กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 
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ล ำดับ เป้ำหมำยหลัก ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย เจ้ำภำพหลัก 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

5 มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของกำร
เรียนรู้สร้ำง
จิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 กลุ่มลูกเสือ          
ยุวกำชำด และ
กิจกำรนักเรียน 

6 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำง 
กำรศึกษำร่วมกับทุกภำคส่วน 

ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรมีส่วนร่วม
ในกำรท ำงำนเชิง
บูรณำกำร 

ร้อยละ 80 ทุกกลุ่ม 

 

อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรเกิดควำมคำดเคลื่อนในกำรจัดเก็บข้อมูล หน่วยงำน เจ้ำภำพ
หลักจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรก ำหนดค ำนิยำมที่ชัดเจนของตัวชี้วัดแต่ละตัว  รวมทั้งกำรประมวลผลที่ถูกต้อง  
นอกจำกนี้ ควรให้มีกำรทบทวนตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพจริงในกำรด ำเนินงำน  และหลังจำกที่หน่วยงำนเจ้ำภำพ
หลักได้ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล / สถิติท่ีสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนจริงในแต่ละตัวชี้วัด และน ำมำวิเครำะห์
เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในข้ำงต้นแล้ว  ในภำพรวมจะด ำเนินกำรกำรรวบรวมและ
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินฯ และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ที่ส ำคัญคือ ผลกำรประเมินฯ จะเป็นฐำนที่
น ำไปสู่กำรวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติต่อไป 
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