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        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 
2562 – 2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสาระส าคัญของแผน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์   กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ และวงเงินงบประมาณ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
นโยบาย สภาพแวดล้อมขององค์กร กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการ/ความ
จ าเป็นของจังหวัดร้อยเอ็ดในด้านการศึกษา 

 

         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   จึงขอขอบคุณคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับนี้         
ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารและการจัดการศึกษา สามารถใช้
เป็นแนวทาง  ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
Executive Summary 

 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-
2565 ฉบับทบทวนปี 2564 นี้ โดยมีวัตถุประสงคค์ือ 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงาน
การพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562-2565  
ฉบับทบทวนปี 2564 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการและใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก าหนดกรอบแนวคิดหลักของการก าหนดแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2564  ในครั้งนี้คือ การให้บริการทางการศึกษาบน
พ้ืนฐานความแตกตา่งและการพัฒนาภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการร่วมกันพร้อม
สร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย       
ในขณะเดียวกันเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้ก้าวสู่บริบททางสังคมรอบด้านได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพขององค์กร ให้เกิดศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับทางสังคม ภายใต้กลไกของ การบริหาร
จัดการทางการศึกษาตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ว่า   “ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต บูรณาการ
ทุกภาคส่วน  ตามหลักธรรมาภิบาล  สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล”  จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2564 โดยการประสานขอข้อมูล
ทางการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจัดท าภาพรวมสภาพการจัดการศึกษา (SWOT 
Analysis) ของหน่วยงานการเสวนาระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564  เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ) ตลอดจนการน าเสนอให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

สำระส ำคัญของกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 
ฉบับทบทวนปี 2564 

หลักกำรและเหตุผล 
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2564 เป็นการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับองค์กร ภายใต้โครงสร้างของระบบบริหารจัดการศึกษารูปแบบ
ใหม่ซึ่งมีการจัดระบบริหารจัดการ ในรูปแบบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซ่ึงเป็นองค์กรบริหารที่ส าคัญ
ระดับพ้ืนที่ภายใต้เงื่อนไขของการสร้างระบบบริหารจัดการที่เรียกว่าSingle Command เพ่ือเสริมสร้าง
เอกภาพในเชิงบริหารให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีและในการก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจ นโยบาย 
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ เน้นการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับอันจะขับเคลื่อนกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติมุ่งสู่บริบทแห่งความเป็นสากล รวมทั้งมุ่งสู่การสร้างสังคมของความเป็น ASEAN และก้าวสู่
สังคมไทยในยุคที่ 4 ที่เรียกว่า Thailand 4.0 
แนวคิดพื้นฐำนในเชิงยุทธ์ศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 

1. การใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการหลักในการบริหารจัดการ โดยใช้แผน 
ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือหรือตัวเชื่อมโยงองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่น ๆ ของระบบบริหารจัดการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดบรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ 



ห น้ า  | ข 
 

2. การระดมสรรพก าลังในการร่วมวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสามารถน าเอากรอบ 
แนวคิด กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาการจัดการศึกษาหรือระบบบริหาร
ทั้งระบบ 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นวิธีการที่องค์กรทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ 
สามารถเลือกใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาองค์การของตนเอง เพ่ือครอบคลุมระบบ 
การบริหารงานบุคคล ทั้งระบบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มุ่งเน้นสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
       4.  การใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารและการศึกษา เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต่อกระบวนการเชื่อมต่อ
องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.  การสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรทางการศึกษาในพ้ืนที่ โดยยึดหลัก 
แห่งการสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในองค์การ ภายใต้กรอบแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ       
พร้อมน้อมน าแนวคิดศาสตร์พระราชา มาใช้ทั้งระบบ   

กำรวิเครำะห์สภำพองค์กร (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาร่วมกันของทุกฝ่าย วิธีการส าคัญโดยการระดมพลังสมอง (Brain Storming) เพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ในการจัดการศึกษา              ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่
มุ่งสู่อนาคตที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ            เทคนิคของการ
วิเคราะห์องค์การที่ใช้คือ SWOT Analysis คือการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity)  และอุปสรรค (Threat) น าบทสรุปของการวิเคราะห์แต่ละด้านมาประสานเชื่อมโยงเหตุผล
และความน่าจะเป็นของการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยใช้ SWOT Matrix เป็น
เครื่องมือการวิเคราะห์  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ไดด้ าเนินการวิเคราะห์สภาพองค์การ และก าหนด 
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (Roadmap and Development  มีรายละเอียดดังนี้  
วิสัยทัศน์     
            ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต บูรณาการทุกภาคส่วน  ตามหลักธรรมาภิบาล   สืบสาน
ศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล 

พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 
 2.  ส่งเสริม การพัฒนาให้ผู้รับบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สู่ระดับชาติและระดับสากล 
 3.  ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็น
พลเมืองและพลโลก 
 6.  ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ค่ำนิยมองค์กร  SMART  
 S : Service Mind  มีจิตสาธารณะ 
 M : Morality    มีคุณธรรม 
 A : Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 R  : Responsibility  รับผิดชอบ 
 T  : Teamwork  ท างานเป็นทีม 

ประเด็นยุทธศำสตร์  1.กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง และมี
คุณภำพ โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 

เป้ำประสงค์   ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนา 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 

กลยุทธ์  1  สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ ยึดหลักศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยใช้การสอนเชิงรุก  Active learning 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1.  โครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ 
2.  โครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น         

ในรูปแบบที่เหมาะสม 
3.  โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษาโดยการน า PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 
4.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนจิตอาสาสู่ภูมิปัญญาผู้สูงวัย 
 กลยุทธ์  2  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเน้นทั้งด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1.  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
2.  โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 
3.  โครงการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
กลยุทธ์  3  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีทักษะอาชีพ เรื่อง ข้าวหอมมะลิ พืชสมุนไพร เกษตร

ปลอดภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งการเกษตร
และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1. โครงการเมืองร้อยเอ็ดเกษตรศรีอัจฉริยะ 
2.  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียน โรงเรียน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

เกษตรอุตสาหกรรมอินทรีย์สู่พาณิชย์          
3.  โครงการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมอีสาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์  2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
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เป้ำประสงค์  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะ
ส าคัญส าหรับศตวรรษที่  21 

กลยุทธ์  4. เร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 โดย การนิเทศติดตาม Coaching and mentoring 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเพ่ิมความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณา

การของนักเรียน นักศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
2. โครงการนักเรียนไทอีสาน 4.0 สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษามาตรฐานสากลสู่การสร้างงาน

และอาชีพที่ยั่งยืน (Lab-Education : โรงเรียนทดลองการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีมาตรฐานระดับนานาชาติ) 
3. โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพคนด้วยการส่งเสริมกิจกรรมโลจิสติกส์ทางธุรกิจเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดโดยประยุกต์แนวทาง Thinking School  

และการจัดการเรียนรู้ตามหลักการท างานของสมองเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเด็นยุทธศำสตร์   3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็น
มืออำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 

เป้ำประสงค์  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชาติเพ่ือรองรับสู่สากล 

กลยุทธ์  5.  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่ความความ
เป็นมืออาชีพ และรองรับการสู่สากล 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ของผู้บริหาร ครู นักเรียน เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสร้างความคิด 
2.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3.  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา (SMART SCOUT 101) 
4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายงานการสอนมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) 
ประเด็นยุทธศำสตร์  4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียน

สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 

เป้ำประสงค์  ประชากรทุกช่วงวัย สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม   และสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

กลยุทธ์  6.  ส่งเสริม สนับสนนุการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน
อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
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กลยุทธ์  7.  ส่งเสริมการน าฐานข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1.  โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด 

สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
2. โครงการ ITFE ( Innovation For Thai Education) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง  และพลโลก 

เป้ำประสงค์   ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
จิตใจ  

กลยุทธ์  8  .ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนสุขภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาให้
ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งสุขภาพ  

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1. โครงการ 1 ชุมชน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬา 
3.   โครงการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันภัยห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี     
4.   โครงการรวมพลังต้นกล้าความคิดพิชิตโลกร้อน 
5.   โครงการสร้างจิตส านึกคนรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.   โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ 
7.  โครงการการพัฒนาระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 6. ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำร
จัดกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์   ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์  เพ่ือส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1. โครงการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. โครงการเปิดบ้านการศึกษาสรรค์สร้างเด็กไทย 
3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
4. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart 101 Roi-Et) โดย

ผ่านกลไก กศจ. 
5. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก

ของคณะกรรมการศึกษาจังหวัด (กศจ.) 
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคลแบบบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7. โครงการช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษาประสบภัยพิบัติ 
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กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2564 สู่กำรปฏิบัติ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา 

สถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดในการด าเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทาง                  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรม
หลักท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมาย
หลัก 
 2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  กับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 3. ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานและบริหารงานของหน่วยงาน 
 4. ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด  ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบ อย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน          
ด้วยเทคนิควิธีการใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อผลการ
ด าเนินการประสบผลส าเร็จ 
 6. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัด สนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียง           
ต่อการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภำพทั่วไป 

1. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำยภำพ 
 1.1 ประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด 

สรุปข้อมูล : จังหวัดร้อยเอ็ด 

(จาก : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 4 ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2458 (คัดลอก) 

และ หนังสือปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 2 กรมศิลปากร พ.ศ. 2554) 

พ.ศ. บันทึกเหตุกำรณ์ รัชสมัย 

โบราณ เรียกว่า เมืองสาเกตนคร แห่งอาณาจักรกุลุนทะ ต่อมา อาณาจักร   
กุลุนทะถึงคราวเสื่อม เมืองสาเกตร้างไป บริเวณรอบบึงสระมีต้นกุ่ม   
ขึ้นทั่วไป  จึงเรียกบริเวณนั้นว่า “บ้านกุ่ม” 

ต านานอุรังคธาตุ 

2255  

(จ.ศ.1037) 

เมืองร้อยเอ็ด ปรากฏชื่อเมืองตามพงศาวดารในสมัยอยุธยา 

- เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร เจ้าผู้ครองจ าปาศักดินัคบุรีศรี (เดิมชื่อ 
นครกาละจ าบากนาคบุรีศรี) โปรดให้“จารแก้ว”ปกครอง “บ้านทุ่ง”  
ขึ้นต่อนครจ าปาศักดิ์ จนถึง พ.ศ. 2268 

สมัยอยุธยา 

 

(สมเด็จพระบรมราชาที่ 
3 หรือสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระที่นั่ง
สุริยามรินทร์ หรือ          

เจ้าฟ้าเอกทัศน์ กรมขุน
อนุรักษ์มนตรี :           

พ.ศ.2301 - 2310) 

2268  

(จ.ศ.1087) 

 

ท้าวมืด บุตรจารแก้ว สืบต่อ (จนถึง พ.ศ. 2306) 

- เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร ยกฐานะบ้านทงขึ้นเป็น “เมืองทุ่ง”       
ตั้งให้ท้าวมืด เป็นเจ้าเมือง 

2306  

(จ.ศ.1125) 

ท้าวทน  น้องท้าวมืด ปกครองแทน 4 ปี (จนถึง พ.ศ. 2310) 

- ท้าวเชียง และท้าวสูน บุตรท้าวมืด บาดหมางกับท้าวทน จึงไป       
ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 ขอกองทัพมา 
ปราบท้าวทน 

- ท้าวทน หนีไปอยู่ ณ บ้านกุดจอก 

- ท้าวเชียง เป็นเจ้าเมืองทง (ท้าวสูน เป็นอุปฮาด) ขาดจากการ 
ปกครองของนครจ าปาศักดิมาขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา) 

2315 

(จ.ศ.1134) 

พระยากรมท่า พระยาพรหม เห็นว่า “เมืองทุ่ง” มีชัยภูมิไม่เหมาะที่จะ
ขยายเป็นเมืองใหญ่ (ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเซ) จึงหารือ ท้าวเซยีง และทา้วสูน 

- ย้ายเมืองทุ่ง ไปตั้งใหม่ที่ดงเท้าสาร (ท่ีตั้งเมืองเก่าของต าบลภูมิ) 

- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ตั้ง “ดงเท้าสาร” เป็นเมือง   
ชื่อว่า “เมืองสุวรรณภูมิ” 

สมัยธนบุรี 

 

(พระเจ้าตากสิน : 

พ.ศ. 2310 - 2325) 

2318 

(จ.ศ.1137) 

ท้าวทน  (เจ้าเมืองทุ่งคนเก่า) ขอตั้ง “บ้านกุ่ม” ซึ่งเป็นที่ตั้ง          
เมืองร้อยเอ็ดเก่าขึ้นเป็นเมือง 

- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ยก “บ้านกุ่ม”        
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สรุปข้อมูล : จังหวัดร้อยเอ็ด 

(จาก : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 4 ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2458 (คัดลอก) 

และ หนังสือปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 2 กรมศิลปากร พ.ศ. 2554) 

พ.ศ. บันทึกเหตุกำรณ์ รัชสมัย 

ขึ้นเป็น “เมืองร้อยเอ็ด” ตามนามเมืองเดิม ขึ้นต่อกรุงธนบุรี ตั้ง    
“ท้าวทน” เป็น “พระขัติยวงศา” เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก          
(ครองเมืองร้อยเอ็ด 8 ปี จนถึง พ.ศ. 2326 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

2408 

(จ.ศ.1227) 

พระขัติยวงศา (จันทร์) เจ้าเมืองร้อยเอ็ด ขอตั้ง “บ้านลาดกุดยางใหญ่”      
เป็นเมือง 

- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านลาด
กุดยางใหญ่ เป็น “เมืองมหาสารคาม” ขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด ให้ท้าว   
มหาไชย (กวด) บุตรอุปฮาด (สิงห์) เป็น “พระเจริญราชเดช”         
เจ้าเมืองมหาสารคาม 

สมัยรัตนโกสินทร์ 

 

(พระจอมเกล้าฯ :  

พ.ศ. 2394 - 2411) 

2433 

(ร.ศ. 109) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งหน้าที่
ข้าหลวงเป็น 4 กอง 

- เมืองร้อยเอ็ด อยู่ในบังคับของข้าหลวงเมืองอุบลราชธานี เรียกว่า 
“หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ” 

(พระจุลจอมเกล้า :  

พ.ศ. 2411 - 2453) 

2434 

(ร.ศ. 110) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทรงพระราชปรารภว่า...    
หัวเมืองในพระราชอาณาเขตที่ได้แบ่งปันไว้โดยก าหนดแต่ก่อนนั้น    
ยังหาสมควรแก่กาลสมัยไม่...) โปรดเกล้าฯ ให้จัดการปกครองใหม่  
เป็น  4 กอง 

- เมืองร้อยเอ็ดอยู่ในบังคับของข้าหลวงเมืองลาวกาว (พระเจ้า      
น้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร เป็นข้าหลวงใหญ่) ตั้งรักษาอยู่        
ณ เมืองนครจ าปาศักดิ 

- พระขัติยวงษา (เภา) ผู้ว่าราชการเมืองร้อยเอ็ด ถึงแก่กรรม 

2435 

(ร.ศ. 111) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รวม       
หัวเมืองเข้าเป็นมณฑล ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย 

- เมืองร้อยเอ็ด ขึ้นกับมณฑลลาวกาว ตั้งที่บัญชาการมณฑลที่     
เมืองอุบลราชธานี (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น มณฑล
ตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลอีสาน) 

2455 

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้แยก    
มณฑลอีสานออกเป็น 2 มณฑล คือ มณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุบล 

- มณฑลร้อยเอ็ด มี 3 เมือง คือเมืองร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 

(พระมงกุฎเกล้า :  

พ.ศ. 2453 - 2468) 
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สรุปข้อมูล : จังหวัดร้อยเอ็ด 

(จาก : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 4 ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2458 (คัดลอก) 

และ หนังสือปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 2 กรมศิลปากร พ.ศ. 2554) 

พ.ศ. บันทึกเหตุกำรณ์ รัชสมัย 

2465 ให้รวบรวมมณฑลร้อยเอ็ด มณฑลอุบล มณฑลอุดรขึ้นเป็นภาคอีสาน 
ตั้งที่บัญชาการภาคท่ีมณฑลอุดร 

 

2468 ให้ยุบเลิกภาคอีสานแล้วเปลี่ยนเป็น มณฑลร้อยเอ็ด มณฑลอุบล 
มณฑลอุดร ตามเดิม โดยมณฑลร้อยเอ็ดมีพระยาแก้วโกรพ (ทองสุข 
ผลพันธ์ทิน) เป็นสมุหเทศาภิบาล 

 

2469 

 

ให้ยุบมณฑลร้อยเอ็ด มณฑลอุบล มณฑลอุดร เป็นจังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดร ให้ขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา 

- จังหวัดร้อยเอ็ด มีมหาอ ามาตย์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ 
(ทอง จันทรางศุ)  ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

(พระปกเกล้า :  

พ.ศ. 2468 - 2484) 

 

ทรงสละราชสมบัติ  

2 มีนาคม 2477 
2475 

 

เปลี่ยนการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย 

2476 

 

รัฐบาลออกพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476 

- จัดระเบียบบริราชการส่วนภูมิภาค เป็น จังหวัด และอ าเภอ 

- จังหวัดร้อยเอ็ด มี 9 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอธวัชบุรี 
อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอโพนทอง อ าเภออาจสามารถ อ าเภอพนมไพร 
อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 

- มหาอ ามาตย์โท พระชาติตระการ (ม.ร.ว.จิตร คเณจร) ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

            

 
 1.2 ตรำประจ ำจังหวัด  

 ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปบึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตัวเลข ๑๐๑ และ                
รวงข้าวหอมมะลิ  ความหมาย : พลาญชัย เป็นบึงน้ าใสสะอาดตั้งอยู่กลางเมือง บ่งบอกว่าประชาชนชาวจังหวัด
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ร้อยเอ็ด มีน้ าใจโอบอ้อมอารี รักความสงบและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ศาลหลักเมือง เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคล บ่ง
บอกถึงความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง ตัวเลข ๑๐๑ แสดงถึง ความเป็นเมืองใหญ่ในอดีตที่ชื่อ       
สาเกตนคร รวงข้าวหอมมะลิ เป็นผลิตผลทางการเกษตรชั้นเลิศที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
     1.3 ดอกไม้ประจ ำจังหวัด คือ ดอกอินทนิลบก หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง อายุยืนนานใบสเีขียวเข้ม ลักษณะ 
ใบเดี่ยว ดอกสีม่วง ม่วงชมพู มีฉายานามว่าเป็น "ราชินีดอกไม้"( Queen's Flower )  

 
 
 
   
 
 
 
1.4  ค ำขวัญประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
    สิบเอ็ดประตูเมืองงาม  เรืองนามพระสูงใหญ่ 
    ผ้าไหมสาเกต   บุญผะเหวดประเพณี 
    มหาเจดีย์ชัยมงคล  งามน่ายลบึงพลาญชัย  
    เขตกว้างไกลทุ่งกุลา  โลกลือชาข้าวหอมมะลิ 

     1.5  ลักษณะทำงกำยภำพ 
  ด้านกายภาพ : จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 24 ลิปดา ถึง 16 องศา 19 ลิปดา และเส้นแวงที่ 103 องศา 17 ลิปดาถึง 104 องศา 
22 ลิปดา ทิศเหนือติดจังหวัดกาฬสินธุ์และมุกดาหาร ทิศใต้ติดจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติด
จังหวัดยโสธร ทิศตะวันตกติดจังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,156 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของภาค จัดเป็นล าดับที่ 10 ของภาค และ
ล าดับที ่23 ของประเทศ   

  ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

อ ำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ระยะทำง(กม.) จ ำนวนต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 493.60 0 15 201 

อ าเภอเกษตรวิสัย 580.13 48 13 175 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 521.99 26 12 150 

อ าเภอธวัชบุรี 374.00 11 12 147 

อ าเภอพนมไพร 519.30 64 13 160 

อ าเภอโพนทอง 719.15 47 14 196 

อ าเภอเสลภูมิ 792.34 32 18 235 

อ าเภอสุวรรณภูมิ 1,107.04 52 15 199 
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อ ำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ระยะทำง(กม.) จ ำนวนต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
อ าเภออาจสามารถ 454.44 34 10 139 

อ าเภอปทุมรัตต์ 356.94 85 8 101 

อ าเภอหนองพอก 599.47 73 9 120 

อ าเภอเมืองสรวง 209.44 26 5 49 

อ าเภอโพธิ์ชัย 394.31 53 9 112 

อ าเภอโพนทราย 215.85 82 5 57 

อ าเภอเมยวดี 180.59 72 4 43 

อ าเภอศรีสมเด็จ 217.67 27 8 82 

อ าเภอจังหาร 165.10 9 8 110 

อ าเภอเชียงขวัญ 127.20 12 6 66 

อ าเภอหนองฮี 132.00 78 4 54 

อ าเภอทุ่งเขาหลวง 138.90 22 5 51 

รวม 8,299.46  193 2,447 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ) 

           ลักษณะภูมิประเทศ : ภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง           
130 – 160 เมตร ซึ่งสภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
        1. พ้ืนที่ทางตอนเหนือของจังหวัด ในพื้นที่อ าเภอหนองพอก อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง และอ าเภอ
เมยวดี มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ และพ้ืนที่ป่า ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าของล าน้ ายัง สภาพพ้ืนที่ลาดเท จากทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกเข้าหาล าน้ ายัง  
        2. พ้ืนที่ตอนกลาง ในเขตท้องที่ อ าเภอเสลภูมิ อ าเภออาจสามารถ อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอธวัชบุรี  
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอศรีสมเด็จ อ าเภอจังหาร อ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอทุ่งเขาหลวง 
เป็นพ้ืนที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีแม่น้ าชีไหลผ่าน สภาพพ้ืนที่ลาดเท จากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศเหนือและตะวันออกเข้าหาแม่น้ าชี   
        3. พ้ืนที่ทางตอนล่างในเขตท้องที่ อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอพนม
ไพร อ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮี เป็นที่ราบต่ ารูปกระทะที่เรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นแหล่งผลิตข้าว
หอมมะลิขนาดใหญ่ สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าหาแม่น้ ามูล มีล าน้ า
เสียวไหลผ่าน และมีแม่น้ ามูลเป็นเส้นเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร์ 
         ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นดังนี้ 
 ตำรำงท่ี 2 ลักษณะภูมิอำกำศ 

 

ข้อมูลภูมิอำกำศที่ส ำคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ำรำยปีเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ยรำยปี 
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 23.54 (ธ.ค.) – 31.57 (เม.ย.) 28.45 
ความชื้นสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 62.73 (ธ.ค.) – 81.37 (ส.ค.) 69.96 
ความเร็วลม น๊อต 1.91(ก.พ.) – 3.71 (ส.ค.) 2.86 
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ข้อมูลภูมิอำกำศที่ส ำคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ำรำยปีเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ยรำยปี 
เมฆปกคลุม (0 – 10 อ๊อกต้า) 3.14 (ธ.ค.) – 8.76 (ส.ค.) 5.73 
ปริมาณการระเหยจากถาด มิลลิเมตร 4.34 (ธ.ค.) – 6.31 (มี.ค.,เม.ย) 4.99 
ปริมาณการระเหยจากพืช - - - 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ) 

1.6 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร  
        ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร 

 

 
ที่ 

 
อ ำเภอ 

กำรปกครอง ประชำกร  
รวม 

 
หมู่บ้ำน 
(แห่ง) 

ต ำบล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

ทต. 
(แห่ง) 

ทม. 
(แห่ง) 

อบจ.
(แห่ง) 

ชำย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 เมืองร้อยเอ็ด 201 14 11 3 1 1 77,914 81,325 158,939 
2 เกษตรวิสัย 175 13 12 3 - - 48,781 49,292 98,073 
3 จตุรพักตรพิมาน 150 12 6 7 - - 39,626 40,534 80,160 
4 ธวัชบุรี 147 12 8 5 - - 33,673 34,196 67,869 
5 พนมไพร 160 13 12 2 - - 35,745 35,877 71,655 
6 โพนทอง 196 14 9 6 - - 53,819 54,585 108,404 
7 เสลภูมิ 235 18 7 10 - - 59,199 60,041 119,240 
8 สุวรรณภูมิ 199 15 10 6 - - 57,655 58,360 116,015 
9 อาจสามารถ 139 10 9 2 - - 37,124 37,027 74,151 
10 ปทุมรัตต ์ 101 8 6 3 - - 26,727 27,153 53,880 
11 หนองพอก 120 9 8 2 - - 33,590 33,354 66,944 
12 เมืองสรวง 49 5 - 4 - - 11,587 11,613 23,200 
13 โพธิ์ชัย 112 9 6 4 - - 29,046 29,209 58,255 
14 โพนทราย 57 9 3 2 - - 14,037 14,026 28,063 
15 เมยวดี 43 4 - 4 - - 11,446 11,727 23,173 
16 ศรีสมเด็จ 82 8 5 3 - - 18,874 17,324 36,324 

17 จังหาร 110 8 4 4 - - 22,609 23,060 45,669 

18 เชียงขวัญ 66 6 5 1 - - 13,545 14,026 27,571 

19 หนองฮ ี 54 4 3 1 - - 12,242 12,179 24,421 

20 ทุ่งเขาหลวง 51 5 5 - - - 11,607 11,755 23,362 

รวม 2,447 192 129 72 1 1 648,548 656,663 1,305,211 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจงัหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ) 

กำรแบ่งกำรปกครองของจังหวัดร้อยเอ็ด : แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อ าเภอ 193 ต าบล           
(รวมต าบลในเมือง) 2,446 หมู่บ้าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ รวม 203 แห่ง ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 73 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 72 แห่ง) และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 129 แห่ง มีประชากรทั้งหมด จ านวน 1,305,211 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 648,548 คน ผู้หญิง 656,663 
คน 
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ควำมก้ำวหน้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าดัชนีความก้าวหน้าของ
คน (Human Achievement Index-HAI) เพ่ือใช้บ่งชี้ถึงความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัด เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์การพัฒนาคนระดับจังหวัดว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงไร โดยกรอบแนวคิดการ
พัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพท่ีดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มี
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการ
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัยและเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง  ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่าง
มีศักดิ์ศรี  ซ่ึงท าให้คนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยดัชนี
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน ปี 2562 (ดัชนีความก้าวหน้าของคนประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ 

      2.1  กำรพัฒนำคนจังหวัดร้อยเอ็ด    
         จังหวัดร้อยเอ็ด มีการพัฒนาคนในภาพรวม อยู่ล าดับที่ 45 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี 
HAI = 0.5984) เนื่องจากการพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความโดดเด่นอยู่ล าดับที่ 5 จาก 77 
จังหวัด มีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญคือ เนื่องจากการไม่มีประชากรที่ประสบภัยแล้ง และครัวเรือนมีบ้านและที่ดินเป็นของ
ตนเองติดอยู่ในระดับต้นของการมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองมากที่สุด และมีตัวชี้วัดที่ส าคัญในแต่ละด้าน 
อาทิ เช่น ด้านสุขภาพ มีทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ อยู่ล าดับที่ 3 , ด้านชีวิตการงาน มีอั ตราการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างาน อยู่ล าดับที่ 10 , ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มีครัวเรือนที่
มีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเอง อยู่ล าดับที่ 8 สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อยู่ล าดับที่ 10 และ
ประชากรที่ประสบภัยแล้ง อยู่ล าดับที่ 1 , ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน มีเด็กอายุ 15 – 17 ปี ที่ท างาน      
อยู่ล าดับที่ 11 , ด้านคมนาคมและการสื่อสาร มีจ านวนคดีอุบัติเหตุบนท้องถนน อยู่ล าดับที่ 12 ประชากรที่มี
โทรศัพท์มือถือ อยู่ล าดับที่ 11 และด้านการมีส่วนร่วม มีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น         
อยู่ล าดับที่ 9 จาก 77 จังหวัด 
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 ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลของตัวชี้วัดและล าดับที่ของตัวชี้วัดจากทั้งหมด 77 จังหวัด 
 

 
 ที่มำ : ดัชนีความก้าวหน้าของคนประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
      2.2  ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ 
  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การศึกษามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการด ารงชีพ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังสร้างความได้เปรียบใน
การประกอบอาชีพที่ต้องแข่งขันกันในทุก ๆ ด้าน ส าหรับประเทศไทยมีกฎหมายบังคับให้ประชาชนทุกคนต้อง
จบการศึกษาภาคบังคับและสามารถเรียนได้จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

     ดัชนีย่อยด้านการศึกษาได้สะท้อนการศึกษาของคนไทยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
ตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้านการศึกษามี 4 ตัวชี้วัด คือ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
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อายุ 15 ปีขึ้นไป อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 
(IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาคนด้านการศึกษาของแต่ละจังหวัด  

     จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป หมายถึง จ านวนระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่
ใช้ในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่า) ซึ่งเป็นการ
ประมวลจากผลรวมของระยะเวลาหรือจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปหารด้วยจ านวน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด  

     อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หมายถึง ร้อยละของ
จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปีที่เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อจ านวน
ประชากรในกลุ่มเดียวกันทั้งทั้งหมด  

     ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งระดับสติปัญญา 
(Intelligent Quotient : IQ) เป็นความสามารถทางความคิด (Cognitive Intelligence) คือความสามารถของสมองใน
การคิด วิเคราะห์ การใช้เหตุผล การค านวณ การเชื่อมโยง การสร้างความคิดรวบยอด โดยสามารถวัดออกมา
เป็นค่าตัวเลขได้ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถทางสติปัญญา  ซึ่งตัวเลขที่ได้นี้ก็คือค่า IQ 
(Intelligence Quotient) หรือระดับสติปัญญานั่นเอง ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ระดับปกติ จะอยู่ที่
ประมาณ 90-110  

    คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม 
5 วิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ต่อผลรวมของจ านวนผู้เข้าสอบ 5 
วิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด  
       การประเมินความก้าวหน้าของคนด้านการศึกษา โดยใช้ดัชนีย่อยด้านการศึกษาเป็นเกณฑ์ใน
การวัด ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 

      ตำรำงท่ี 5  ดัชนีย่อยด้านการศึกษา 
ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ 

4 จังหวัดก้าวหน้ามากที่สุด 4 จังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 

ล าดับที่ จังหวัด ค่าดชันี ล าดับที่ จังหวัด ค่าดัชนี 

1 กรุงเทพมหานคร 0.8434 37 ขอนแก่น 0.4172 

2 ชลบุรี 0.7138 45 มหาสารคาม 0.3764 

3 นนทบุรี 0.7050 48 ร้อยเอ็ด 0.3710 

4 นครปฐม 0.6620 63 กาฬสินธุ์ 0.3181 

         
ที่มำ : ดัชนีความก้าวหน้าของคนประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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แผนภำพที่ 1 ดัชนีย่อยด้านการศึกษา ปี 2562 จ าแนกรายจังหวัด 
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  ตำรำงท่ี 6 สัดส่วนการจ้างงานจ าแนกตามอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
ที่มำ : การศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการก าลังคน รายจังหวัด พ.ศ.2563-2568 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ : 91 
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3.  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 3.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
  หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ดังนี้   
 
ตำรำงท่ี 7 จ านวนหน่วยงาน สถานศึกษา และจ านวนนักเรียน ในพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   
              ปีการศึกษา 2563  จ าแนกตามสังกัด  

สังกัด/หน่วยงาน     จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   

1. สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร    

     1.1 สพฐ. 845 131,248 

           1.1.1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230 26,617 

           1.1.2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 334 36,276 

           1.1.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 215 24,663 

           1.1.4 สพม. เขต 27 60 42,080 

           1.1.5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3   1,320 

       1.2 สช. 60 23,019 

       1.3 สอศ. 20 22,379 

          1.3.1  สถานศึกษาของรัฐ 8 16,370 

          1.3.2  สถานศึกษาเอกชน 12 6,009 

       1.4 กศน. 20 22,473 

          1.4.1 กศน.อ าเภอ 20 22,473 

2.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 3  

       2.1 มหาวิทยาลัย 2 5,982 

       2.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 1    281 

3. สังกัดกระทรวงมหาดไทย (อปท.) 450  

       3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 4    921 

       3.2 เทศบาลเมือง/เทศบาลต าบล/องค์การ 20 7,165 
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สังกัด/หน่วยงาน     จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน 

บริหารส่วนต าบล 

       3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           426 15,886 

4. ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 14 863 

       4.1 สถานศึกษา /โรงเรียนพระปริยัติธรรม 14 863 

5. กระทรวงวัฒนธรรม 1 445 

       5.1 วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด 1 445 

   

          หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2563 

ตำรำงที่ 8  จ านวนบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา 2563   
                จ าแนกตามสังกัด  

สังกัด จ ำนวนครู/บุคลำกร 

1. สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  14,335 

  1.1 สพฐ. 11,794 

   - สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2,409 

   - สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3,498 

   - สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2,491 

   - สพม. เขต 27 3,149 

    - ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 247 

  1.2 สช. 1,367 

  1.3 สอศ. 730 

  1.4 กศน. 444 

2. สังกัดกระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  931 

3. ส ำนกัพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 144 

4. กระทรวงวัฒนธรรม 101 

5. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1,163 

รวม 16,674 

          หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 
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รวมทั้งหมด ต่ ากว่า 1 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 70 0 0 0 16 25 29

สพป.รอ.1 5374 14 24 112 277 2244 2703

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 

231 5 18 149 58 1 0

ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2559 0 0 129 596 875 959

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 7 1 3 3 0 0 0

แผนภูมิที่ 1  จ านวนนักเรียนปฐมวัยแยกตามช่วงอายุ แยกสังกัด ในพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
                 ร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 3.2  บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตำรำงที่ 9  จ านวนบุคคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   (ข้อมูล 25 มกราคม 2564) 
กลุ่ม รวม

บุคลำกร 
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ผู้บริหาร 2 2   

กลุ่มอ านวยการ 11 5 6 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 12   

กลุ่มนโยบายและแผน 7 7   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 6 6   

กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาด  4 4  

หน่วยตรวจสอบภายใน  - -   

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  6 6   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 23 23   

คุรุสภา 3 3   

รวมทั้งหมด 74 68 6 
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   3.3  ดัชนีส ำคัญทำงกำรศึกษำ   
    3.3.1  กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) 
ตำรำงท่ี  10 ตารางแสดงจ านวนการเข้ารับการศึกษาของประชากรในวัยเรียน 

ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้เรียนสังกัด
กระทรวง 

ศึกษำธิกำร 

ผู้เรียนสังกัด
กระทรวง

อ่ืน 

จ ำนวน
ประชำกร 

หมำย
เหตุ 

สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3–5 ปี)  
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3–5 ปี เพ่ิมข้ึน 

16,732 16,194 37,730   

ประชากรอายุ 6 – 11 ปีได้เข้าเรียน  
ระดับประถมศึกษาทุกคน  

74255 3987 83,939   

ประชากรอายุ 12 – 14 ปีได้เข้าเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน  

44293 2725 43,741   

สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเทา่ (15–17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15–17 ปี
เพ่ิมข้ึน  

48623 1317 44,774   

    
   3.3.2 ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) 
ตารางที่ 11 จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 

ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้เรียนสังกัด
กระทรวง 

ศึกษำธิกำร 

ผู้เรียนสังกัด
กระทรวง

อ่ืน 

จ ำนวน
ประชำกร 

หมำย
เหตุ 

ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ได้รับการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

16,732 16,194 37,730   

ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้รับการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

74255 3987 83,939   

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สามัญศึกษา)  
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

44293 2725 43,741   

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา)  
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

33347 1317 44,774   

ผู้เรียนระดับ ปวช.1-3 ได้รับการสนับสนุน 
ค่าใช่จ่ายในการศึกษา 

15276 - 44,774  

หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียนตามที่ ศธจ.ร้อยเอ็ด ได้ส ารวจการเข้าเรียน ณ เดือนกรกฎาคม 2563 
(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) ก่อนที่จะมีการตรวจสอบนักเรียนซ้ าซ้อน 
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   3.3.3 คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
โดยเฉพาะสถิติการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้น าไปในการวางแผนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป โดยในปี
การศึกษา 2562 สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                         
                ปีการศึกษา  2562 

 
 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา  ปีที่6 
ปีการศึกษา  2562 ทุกระดับและในทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย ไม่ถึงร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาในระดับ
จังหวัด จะเห็นว่าค่าเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สูงที่สุด (38.89) 
รองลงมาคือ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด (36.94) และ โรงเรียนในสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษา
พิเศษ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ ต่ าสุด (30.35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัด/ระดับ/โรงเรียน ผู้เข้ำสอบ คะแนนเฉลี่ย รำยสำระฯ เฉลี่ย 4 
สำระฯ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ประเทศ  692,721  49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 
กระทรวงศึกษำธิกำร  609,265  49.18 34.64 33.13 35.68 38.16 
สพฐ.  433,365  47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  206,220  47.5 31.02 31.19 34.07 35.95 
ศธภ.12    43,333  47.78 31.39 31.26 34.28 36.18 
จังหวัดร้อยเอ็ด    11,364  47.11 30.97 30.92 33.83 35.71 
   สพป.ในจังหวัดร้อยเอ็ด     8,943  47.17 30.52 31.16 33.80 35.66 
   สช.ในจังหวัดร้อยเอ็ด     1,783  47.85 34.01 31.09 34.81 36.94 
     รร.สำธิต ม.รำชภฏัร้อยเอ็ด 28 48.62 32.32 36.61 37.99 38.89 
   ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 37 42.68 25.81 25.00 27.92 30.35 
   กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 573 44.15 28.93 26.86 31.44 32.85 
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แผนภูมิที่ 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
       ปีการศึกษา  2562 

 

ตำรำงท่ี 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    

               ปีการศึกษา 2562 

สังกัด/ระดับ/โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย รำยสำระฯ ค่ำเฉลี่ย  
4 สำระฯ ผู้เข้ำสอบ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ประเทศ  665,638  55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 
กระทรวงศึกษำธกิำร  598,134  55.63 33.69 27.19 30.25 36.69 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  205,323  53.68 30.80 24.71 29.58 34.69 
ศธภ. 12    43,608  54.33 31.29 25.29 29.84 35.19 
จังหวัดร้อยเอ็ด    11,438  53.28 30.72 24.92 29.73 34.66 
   สพฐ. ในจังหวัดร้อยเอ็ด     9,769  54.06 31.02 25.3 29.98 35.09 
   สพม.27     7,066  54.91 31.89 26.54 30.29 35.91 
   สพป. ในจังหวัดร้อยเอ็ด     2,703  51.84 28.75 22.07 29.16 32.96 
   สช.ในจังหวัดร้อยเอ็ด 816 48.01 29.01 22.24 27.93 31.80 
   รร.สำธิตมหำวิทยำลยัรำชภฏัร้อยเอ็ด 16 49.31 33.13 20.00 28.47 32.73 
   ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 82 47.74 27.22 22.49 28.32 31.44 
   กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 569 52.02 29.59 24.16 28.84 33.65 
   สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 62 52.32 29.42 21.61 28.87 33.06 
   ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 124 37.52 26.23 20.16 27.30 27.80 
 
 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา  2562 ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาในระดับจังหวัด 
จะเห็นว่าค่าเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27   
สูงที่สุด (35.91) รองลงมาคือ โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (33.65) และ โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ ต่ าสุด (27.80) 
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แผนภูมิที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
      ปีการศึกษา 2562 

 

 

ตำรำงท่ี 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     
               ปีการศึกษา 2562 

สังกัด / ระดับ ผู้เข้ำสอบ คะแนนเฉลี่ย รำยสำระฯ เฉลี่ย 
5 วิชำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ 

ประเทศ 363,752  42.21 29.20 25.41 29.20 35.70 32.34 
กระทรวงศึกษำธิกำร 336,800  42.67 29.59 25.83 29.44 35.94 32.69 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 112,261  40.02 25.76 21.75 27.66 34.33 29.90 
ศธภ. 12 26,285  40.26 26.31 22.49 27.93 34.35 30.27 
จังหวัดร้อยเอ็ด 6,629  39.45 25.42 21.81 27.29 33.75 29.54 
   สพฐ. ในจังหวัดร้อยเอ็ด 5,901  40.12 25.77 22.40 27.65 34.10 30.01 
   สพม.27 5,901  40.12 25.77 22.40 27.65 34.10 30.01 
   สช. ในจังหวดัร้อยเอ็ด 285 33.42 22.82 16.97 24.47 30.69 25.67 
   ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 60 35.14 22.94 17.54 24.40 32.30 26.46 
   กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 252 35.28 22.62 17.55 24.73 31.19 26.27 
   สถำบันบณัฑิตพัฒนศิลป ์ 76 33.36 22.15 15.95 23.38 31.46 25.26 
   ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำต ิ 55 31.15 21.20 15.73 22.75 28.87 23.94 
 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา  2562 ทุกระดับและในทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย ไม่ถึงร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาในระดับ
จังหวัด จะเห็นว่าค่าเฉลี่ย 5 สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 สูงที่สุด (30.01) รองลงมาคือ โรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (26.46) และ โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5 สาระการเรียนรู้ ต่ าสุด (23.94) 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 4 สาระฯ 

ระดบัประเทศ ศกึษาธิการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ศธภ. 12 ศธจ.รอ้ยเอ็ด 
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แผนภูมิที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2562 

 

 

ตำรำงท่ี 15 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 
               ปีการศึกษา 2560 – 2562 

ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย V-NET 
ปีกำรศึกษำ 2560 2561 2562 

ประเทศ 41.60 41.63 43.63 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 39.86 39.92 42.03 
สังกัด สอศ. 41.18 41.12 42.99 
จังหวัดร้อยเอ็ด 39.91 39.75 42.07 

 
 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 – 2562 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยเอ็ดต่ ากว่าระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
สูงกว่าระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกปีการศึกษา 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สงัคมฯ เฉลี่ย 5 วิชา 

ระดบัประเทศ กระทรวงศกึษาธิการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ศธภ. 12 ศธจ.รอ้ยเอ็ด 
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แผนภูมิที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3  
      ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 

ตำรำงท่ี 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 2 
                ปีการศึกษา 2560 – 2562 

ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย V-NET 
ปีกำรศึกษำ 2560 2561 2562 

ประเทศ 37.11 40.04 40.75 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 35.85 38.65 39.65 
สังกัด สอศ. 37.38 40.50 41.11 
จังหวัดร้อยเอ็ด 35.15 38.49 39.83 

 
 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 – 2562 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยเอ็ดต่ ากว่าระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ระดับ สังกัด สอศ. 
แผนภูมิที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ชั้น ปวส.ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 – 2562 
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ตำรำงท่ี 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษา   
               จังหวัดร้อยเอ็ด 

สำระ คะแนนเฉลี่ย N-NET  
ปีกำรศึกษำ 1/2562 2/2562 เฉลี่ย 

สำระกำรประกอบอำชีพ 34.95 41.09 38.02 
สำระกำรพัฒนำสังคม 45.36 43.85 44.61 
สำระควำมรู้พ้ืนฐำน 38.60 34.19 36.40 
สำระทักษะกำรด ำเนินชีวิต 47.14 41.56 44.35 
สำระทักษะกำรเรียนรู ้ 45.26 39.43 42.35 

 
 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น
ประถมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 2 ปีการศึกษา สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สาระการพัฒนา
สังคม (44.61) รองลงมาได้แก่ สาระทักษะการด าเนินชีวิต  (44.35) ส่วนสาระความรู้พ้ืนฐาน มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด (36.40) 

แผนภูมิที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษา 
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ม.ค.-62 ก.พ.-62 เฉลี่ย 

สาระการประกอบอาชีพ สาระการพฒันาสงัคม สาระความรูพ้ืน้ฐาน สาระทกัษะการด าเนินชีวิต สาระทกัษะการเรียนรู ้
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ตำรำงท่ี 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

สำระ คะแนนเฉลี่ย N-NET  
ปีกำรศึกษำ 1/2562 2/2562 เฉลี่ย 

สำระกำรประกอบอำชีพ 37.21 38.22 37.72 
สำระกำรพัฒนำสังคม 30.77 38.52 34.65 
สำระควำมรู้พ้ืนฐำน 31.81 35.21 33.51 
สำระทักษะกำรด ำเนินชีวิต 43.05 40.83 41.94 
สำระทักษะกำรเรียนรู ้ 37.97 34.20 36.09 
 

 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 2 ปีการศึกษา สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สาระ
ทักษะการด าเนินชีวิต (41.94) รองลงมาได้แก่ สาระการประกอบอาชีพ (37.72) ส่วนสาระความรู้พ้ืนฐาน มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด (33.51) 

แผนภูมิที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ม.ค.-62 ก.พ.-62 เฉลี่ย 

สาระการประกอบอาชีพ สาระการพฒันาสงัคม สาระความรูพ้ืน้ฐาน สาระทกัษะการด าเนินชีวิต สาระทกัษะการเรียนรู ้
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ตำรำงท่ี 19 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2562  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดร้อยเอ็ด 

สำระ คะแนนเฉลี่ย N-NET  
ปีกำรศึกษำ 1/2562 2/2562 เฉลี่ย 

สำระกำรประกอบอำชีพ 34.70 38.44 36.57 
สำระกำรพัฒนำสังคม 29.23 28.94 29.09 
สำระควำมรู้พ้ืนฐำน 27.09 28.41 27.75 
สำระทักษะกำรด ำเนินชีวิต 29.09 33.52 31.31 
สำระทักษะกำรเรียนรู ้ 33.87 29.94 31.91 

 

 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 2 ปีการศึกษา สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สาระ
การประกอบอาชีพ (36.57) รองลงมาได้แก่ สาระทักษะการเรียนรู้ (31.91) ส่วนสาระความรู้พ้ืนฐาน มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุด (27.75) 

แผนภูมิที่ 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2562  
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ม.ค.-62 ก.พ.-62 เฉลี่ย 

สาระการประกอบอาชีพ สาระการพฒันาสงัคม สาระความรูพ้ืน้ฐาน สาระทกัษะการด าเนินชีวิต สาระทกัษะการเรียนรู ้
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ตำรำงท่ี 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
      จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
  
 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3จังหวัดร้อยเอ็ด คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ (48.09) และด้านภาษาไทย (48.48) สูงกว่า 
ระดับประเทศ แต่ยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ. และ ระดับ สกอ. ทั้ง 2 ด้าน 
 
ตำรำงท่ี 21 ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
       ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

สังกัด/ระดับ ร้อยละของเรียนที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป 
ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 

ระดับประเทศ 47.23 15.94 47.23 14.98 31.34 
กระทรวงศึกษำธิกำร 47.51 16.40 47.51 15.38 31.70 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 42.41 12.57 42.41 8.83 26.55 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 43.17 12.53 43.17 9.35 27.05 
จังหวัดร้อยเอ็ด 41.06 11.84 11.94 8.29 18.28 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 40.74 11.85 11.41 7.07 17.76 
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำ (สพป.) 40.74 11.85 11.41 7.07 17.76 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 45.20 13.57 15.13 15.30 22.30 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศกึษำพิเศษ 32.43 25.00 25.00 7.14 22.39 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 50.00 2.70 8.11 0.00 15.20 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 33.33 6.11 9.95 6.11 13.87 
โรงเรียนขนำดเล็ก 36.81 9.15 8.30 3.87 14.53 
โรงเรียนขนำดกลำง 38.15 9.01 9.57 6.55 15.82 
โรงเรียนขนำดใหญ ่ 47.02 12.95 15.67 10.22 21.46 
โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ 68.29 33.31 35.57 34.90 43.01 
โรงเรียนในเมือง 53.25 22.67 22.97 21.74 30.15 
โรงเรียนนอกเมือง 38.01 9.12 9.18 4.92 15.30 
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  จากตาราง พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่ ได้คะแนน 50% ขึ้นไป ในการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละสาระการเรียนรู้
ค่าร้อยละของนักเรียนได้คะแนน 50% ขึ้นไป ดังนี้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (41.06) สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (11.84) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (11.94) และสาระการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษ (8.29) ซึ่งต่ า
กว่าระดับประเทศในทุกสาระการเรียนรู้  
 

  เมื่อพิจารณาที่ขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีจ านวนนักเรียน
ที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก และเมื่อพิจารณาที่ตั้ง 
ของโรงเรียนแล้วพบว่า โรงเรียนในเมืองมีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป มากกว่าโรงเรียนนอกเมือง 
ตำรำงท่ี 22 ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET          
       ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 
สังกัด/ระดับ ร้อยละของเรียนที่ได้คะแนน 50% 

ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ 
ระดับประเทศ 64.08 7.96 2.45 10.87 21.34 
กระทรวงศึกษำธิกำร 65.25 8.60 2.65 11.71 22.05 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 60.98 5.00 1.63 6.06 18.42 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 62.68 5.96 1.84 6.93 19.35 
จังหวัดร้อยเอ็ด 59.43 5.53 1.95 5.85 18.19 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 61.12 6.19 2.21 6.37 18.97 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 62.24 8.14 2.88 8.22 20.37 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 58.19 1.11 0.48 1.55 15.33 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 47.67 1.72 0.61 3.19 13.30 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 50.00 0.00 0.00 12.50 15.63 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 42.68 0.00 0.00 1.22 10.98 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 58.52 2.46 0.35 2.81 16.04 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  58.06 0.00 0.00 1.61 14.92 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 20.97 0.00 0.00 0.00 5.24 
โรงเรียนขนำดเล็ก 52.83 1.14 0.64 1.21 13.96 
โรงเรียนขนำดกลำง 53.03 1.17 0.23 1.43 13.97 
โรงเรียนขนำดใหญ่ 54.98 2.99 0.83 3.94 15.69 
โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ 76.66 16.87 6.08 17.08 29.17 
โรงเรียนในเมือง 73.85 16.81 6.42 18.11 28.80 
โรงเรียนนอกเมือง 55.35 2.34 0.68 2.37 15.19 

 

  จากตาราง พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่ ได้คะแนน 50% ขึ้นไป ในการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
ค่าร้อยละของนักเรียนได้คะแนน 50% ดังนี้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (59.43) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(5.53) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (1.95) และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (5.85) ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศ
ในทุกสาระการเรียนรู้  
 



ห น้ า  | 26 
 

  เมื่อพิจารณาที่ขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดร้อยเอ็ดมีจ านวน
นักเรียนที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป มากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก และ
เมื่อพิจารณาที่ตั้งของโรงเรียนแล้วพบว่า โรงเรียนในเมืองมีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป มากกว่า
โรงเรียนนอกเมือง 
 
ตำรำงท่ี 23 ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
      ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ ร้อยละของเรียนที่ได้คะแนน 50% เฉลี่ย 5 วิชำ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ 

ระดับประเทศ 29.85 9.68 10.10 5.65 6.51 15.45 
กระทรวงศึกษำธิกำร 31.01 10.24 10.56 5.95 6.83 16.15 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 23.04 4.29 5.32 3.26 3.84 9.94 
ส ำนักงำนศกึษำธิกำรภำค 12 23.81 5.37 6.36 3.82 4.18 10.89 
จังหวัดร้อยเอ็ด 21.64 4.36 5.81 3.23 3.99 9.76 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

23.05 4.88 6.47 3.61 4.38 10.60 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ (สพม.) 

23.05 4.88 6.47 3.61 4.38 10.60 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

9.79 0.35 0.35 0.35 1.05 2.97 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำ
พิเศษ 

18.33 0.00 0.00 0.00 1.67 5.00 
กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

11.90 0.00 0.79 0.00 0.79 3.37 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ 

7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 
โรงเรียนขนำดเล็ก 6.64 0.15 0.45 0.15 0.30 1.92 
โรงเรียนขนำดกลำง 10.10 0.26 0.68 0.47 0.89 3.10 
โรงเรียนขนำดใหญ่ 16.82 0.87 1.97 0.87 1.68 5.55 
โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ 35.96 10.07 12.71 7.13 8.25 18.53 
โรงเรียนในเมือง 40.05 13.50 15.89 9.07 10.04 22.14 
โรงเรียนนอกเมือง 14.56 0.84 1.92 0.98 1.65 4.99 
 
  จากตาราง พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่ ได้คะแนน 50% ขึ้นไป ในการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
ค่าร้อยละของนักเรียนได้คะแนน 50% ดังนี้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (21.64) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(5.31) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (3.23) สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (4.36) และสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (3.99) ซ่ึงต่ ากวา่ระดับประเทศในทุกสาระการเรยีนรู้ 
 

  เมื่อพิจารณาที่ขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดร้อยเอ็ดมีจ านวน
นักเรียนที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป มากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก และ
เมื่อพิจารณาที่ตั้งของโรงเรียนแล้วพบว่า โรงเรียนในเมืองมีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป มากกว่า
โรงเรียนนอกเมือง 
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3.3.4 ด้ำนประสิทธิภำพ (Efficiency) 

ตำรำงท่ี  24  ฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนและบริหารจัดการศึกษา การติดตาม
และประเมินผล 
ล าดับ

ที ่
ชื่อฐานข้อมูล URL ลิ้งค ์

1 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ปีการศึกษา 2563 

https://datastudio.google.com/reporting/263d518f-
6f77-46ed-9604-3a193be3ba66/page/wURMB 

2 ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดร้อยเอ็ด http://www.retpeo.moe.go.th/kid/ 

3 ระบบสารสนเทศการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน O-NET จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

https://datastudio.google.com/reporting/263d518f-
6f77-46ed-9604-3a193be3ba66/page/wURMB 

4 ฐานข้อมูล School Mapping 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

http://www.retpeo.moe.go.th/kid/ 

 
3.3.5  กำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

กำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

ตำรำงท่ี 25 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ  

ระดับชั้น 
ประเภท
สำมัญ 

ระดับชั้น 
ประเภท

อำชีวศึกษำ 
สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำ

เทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 7629 ปวช. 1 5720 74.98 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 7347 ปวช. 2 4463 60.75 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 6938 ปวช. 3 5093 73.41 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 21914 รวม ปวช. 15276 69.71 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ         
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

1. ยุทธศำสตร์ชำติ  
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
    เป้าหมาย 
         1. ความมั่นคง 
       1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
   1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่ 
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล     
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน   
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
     1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
     1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
    2. ความมั่งค่ัง    
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากข้ึน   
   2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดั บ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
   2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์     
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
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      3. ความยั่งยืน    
        3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    
      3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
      3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
       2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
         3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
       4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 

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

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 มีหลักการที่ส าคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการ  การ
พัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ  ความ
เสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคน ที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 
2579”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี
แรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
   เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ านวน 3 เป้าหมาย ดังนี้ 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
       เป้าหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
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    เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  วัตถุประสงค์  
                 1. เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต     
                 2. เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน               
                 3. เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์    
 4. เพื่อสร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ     
       5. เพ่ือให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่  
ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอร์รัปชั่น   
 
3. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558-2564) 
    นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ
ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้ค านึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
    วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม 
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
    นโยบายความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ.  เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย  

 นโยบายที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
  นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  3.3) เสริมสร้างสันติ
สุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 
4. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภำ วันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎำคม 2562 
  ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนา ของผู้น า
ประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย   
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนด นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งเก่ียงข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 นโยบายหลัก จ านวน 6 ด้าน ได้แก่  
 1)  ด้านที่ 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
   ข้อ 2.2 ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี จิตสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ  ความสามัคคีปรองดองและความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน  โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลัก
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คิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ   
   ข้อ 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้า
และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข 
 2) ด้านที่ 3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    
   ข้อ 3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
   3.3 ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนา ทุกศาสนาให้มีบทบาท   
ในการเผยแผ่หลักค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึ งแก่น
แท้      ค าสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถ น ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้    
 3) ด้านที่ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย    
   5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม   
    ข้อ 5.2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการรายใหม่ 
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ  
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน  การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้
มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาท่ีมีอยู่ ในพื้นที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการ  
    ข้อ 5.2.4 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส าหรับ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบัน
เฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถ เป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่ม
เพาะศักยภาพ ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์  
   5.3 พัฒนาภาคเกษตร   
    ข้อ 5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิม ทักษะการ
ประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพาะ
ด้านการตลาด การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและ ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกร   
ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการ
พัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต   
   5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว  
     ข้อ 5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว สู่ชุมชน โดยพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน 
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และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนา ทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน 
และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและท าธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์  
   5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ  
    ข้อ 5.7.1 รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติ   
ของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเทคโนโลยี
สื่อสารไร้สายในระบบ 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อ
จ านวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา 
และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน  
    5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่   
    ข้อ 5.9.3 ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็น ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม ผ่านการศึกษา และการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง
เทคโนโลยี แหล่งเงินและการระดมทุน  เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน าเสนอแนวคิด พัฒนา
แอปพลิเคชัน นวัตกรรม และด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง    
   4) ด้านที่ 6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่จะช่วยกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ าของ การพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของ
เมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้าง สังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน  
โดยมีนโยบาย ดังนี้  
    6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ของเอเชีย  
     ข้อ 6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง  โดยพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้เป็น เมืองมหานครการบิน 
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับ
ภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ เพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยี  
ขั้นสูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม     

5) ด้านที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
    ข้อ 8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มี 

โอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุก
รูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทย ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความ
ช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการ
และสุขภาพ  การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยว ข้อง 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ  
      ข้อ 8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญา ที่หลากหลายของ
เด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้         
ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน   
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8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่   
          ข้อ 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของ
คนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 
การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้าง
ความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  

     ข้อ 8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของ
ผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต้องการของประเทศ
ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับ การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน   

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม  
4.0 โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการ
พัฒนาก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับผลิต ก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น   
   8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริม ผู้มี
ความสามารถสูง  สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลก
โดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับ
ประเทศ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มี
ศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับ เครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับ
ประเทศ  

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
      ข้อ  8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ าและ
ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมใน
เชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส ส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้
สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุ ขภาพของ
ประชาชน อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
     ข้อ 8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้าง
ความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริม ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาค
การศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของ
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ระบบวิจัยและ การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
      ข้อ 8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และ            
บูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของ
ประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ
การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบ
เปิด และมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติ
จริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่ม ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย   
   ข้อ 8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  เพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึง ความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ช่องทาง ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   ข้อ  8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มี 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  
      ข้อ 8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการ การด าเนินงานระหว่าง 
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษา ในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหา หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน รูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  

   ข้อ 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อ การพัฒนา 
ทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่
ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในอนาคต   
      ข้อ 8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และ
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กติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ   

8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เน้นออกแบบ 
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็น
การเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือ
ท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร ที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ
สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน การศึกษาและการด ารงชีวิต   

6)  ด้านที่ 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานท า     

ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญ หลังพ้นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้ได้รับ ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่
เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 

นโยบายเร่งด่วน 3  เรื่อง   
1. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยปรับปรุงระบบ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ  ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่
ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของ
คุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน      
(อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล  และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอด อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูด
การลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้ง วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทักษะของ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและ
ตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ในการ
ให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วน ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริม การใช้ปัญญาประดิษฐ์เ พ่ือเป็น
ฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล  
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
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ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่ง เสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ
ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ  สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย 
เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถ ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์  และความสามัคคีในสังคม 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต   
 

5. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
    ศึกษำธิกำร 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบ
เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
      ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
 

6.  สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
และกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ ในส่วนของประเทศไทย 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นวาระการพัฒนา
ภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ.2016-2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 193 ประเทศได้
ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น าในเอกสาร “Transforming Our World : The 
2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปี
ข้างหน้า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและทุก
รูปแบบ รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals : MDGs) (ค.ศ.2000-2015) ทั้งนี้ SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่อยู่
บนฐานของแนวคิด ดังนี้ 
 Inclusive Development คือ การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง การพัฒนาที่คนยากจน คน
เปราะบาง คนชายขอบจะต้องมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 Universal Development คือ ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นเฉพาะประเทศยากจนเท่านั้นแต่ทุก
ประเทศก็อยู่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันบรรลุเป้าหมายนี้เพ่ือสร้างโลกที่ยั่งยืนในกับคน
รุ่นหลัง 
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 Integrated Development คือ การพฒันาที่บูรการการ หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย SDGs จะท า
เพียง 1 เป้าหมายหรือ 1 เป้าประสงค์โดด ๆ ไม่ได้ เป้าหมาย SDGs มีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นในระดับ
เป้าประสงค์ (Targets) การบรรลุ SDGs จะต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็นระบบ 
 Locally-focused Development คือ การพัฒนาที่ต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่น หรือ bottom-up 
ด้วยเหตุผลที่ว่า บริบทของท้องถิ่น ทั้งชนบทและในเมืองนั้น เป็นบริบทที่ใกล้กับตัวผู้คนที่สุด และองค์กรที่
บริหารจัดการเมืองหรือท้องถิ่นในชนบทเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในพ้ืนที่ 
การบรรลุ SDGs จึงต้องถูกน าไปพิจารณาในระดับท้องถิ่นให้ได้และด าเนินการในระดับท้องถิ่นให้ได้ 
 Technology-driven Development คือ การพัฒนาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการบรรลุทั้ง
เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีจากการปฏิบัติด้านข้อมูล (Data Revolution) เพ่ือท าให้ผล
ของการพัฒนาถูกเผยแพร่และถูกติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 SDGs มีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมดังนี้  
 เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ (End poverty in all forms everywhere)  
 เป้ำหมำยที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture)  
 เป้ำหมำยที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุก
วัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) 
 เป้ำหมำยที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเที่ยมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and 
promote lifelong learning opportunities for all) 
 เป้ำหมำยที่ 5 บรรลุความเท่าเที่ยมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
(Achieve gender equality and empower all women and girls) 
 เป้ำหมำยที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่
ยั่งยืน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all) 
 เป้ำหมำยที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 
(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) 
 เป้ำหมำยที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานที่เต็มที่มี
ผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive employment and decent work for all) 
 เป้ำหมำยที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation) 
 เป้ำหมำยที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce inequality 
within and among countries) 
 เป้ำหมำยที่ 11 ท าให้เมืองการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและ
ยั่งยืน 9Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) 
 เป้ำหมำยที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable 
consumption and production patterns) 
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 เป้ำหมำยที่ 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent 
action to combat climate change and its impacts) 
 เป้ำหมำยที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development) 
 เป้ำหมำยที่ 15 ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 
ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt  
 เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทกคนเข้าถึ งความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (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 เสริมความเข้มแข็งให้แก่การด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strengthen the means of implementation and revitalize the global 
partnership for sustainable development)  
 สหประชาชาติได้แบ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 กลุ่ม People หรือกลุ่มด้านสังคม/ความเป็นอยู่ของผู้คน : ประกอบด้วย (1) การลดความยากจน (2) 
การขจัดความหิวโหย (3) สุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี (4) การศึกษาที่มีคุณภาพ และ (5) ความเท่าเทียมกันทาง
เพศ 
 กลุ่ม Prosperity หรือกลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง : ประกอบด้วย เป้าหมาย (7) พลังงานที่
สะอาดและราคาที่ย่อมเยา (8) งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม
และโครงสร้างพ้ืนฐาน (10) ลดความเหลื่อล้ า และ (11) เมืองและชุมชนยั่งยืน 
 กลุ่ม Planet หรือ กลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ประกอบด้วย เป้าหมาย (6) น้ า
และสุขาภิบาล (12) การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน (13) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (14) ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร และ (15) ระบบนิเวศบก 
 กลุ่ม Peace  หรือกลุ่มด้านสันติภาพ : ประกอบด้วยเป้าหมาย (16) สันติภาพ และสถาบันที่เข้มแข็ง  
 กลุ่ม Partnership หรือกลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา : ประกอบด้วย (17) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 
 การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ และมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 4) 
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และมีการแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ภายใต้
คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย 
โดยมีผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการและคณะท างาน ภายใต้อนุกรรมการฯ ด้วย
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แล้ว ใน 3 คณะแรก ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยนั้น ได้ยึด 2 หัวใจหลัก
ส าคัญ ได้แก่ 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ประชารัฐ ร่วมทั้งให้พิจารณาความเชื่อมโยงของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ ASEAN Blueprint และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย 
 กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) ได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในเป้ำหมำยที่ 4 
สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียมและสนับสนุนโอกำสในกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ ซึ่งความก้าวหน้าใหนการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนด้านการศึกษา 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเป็นการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาได้ภายในปี 2573 โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 1) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 2 ท่าน เป็นที่ปรึกษา 2) ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นกรรมการ 3) ผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกกระทรวง เป็น
กรรมการ 4) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขานุการ โดยมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สป. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. จัดท า Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ร่วมกับกระทรวงส่วน
ราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการขับเคลื่อนเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี 2573 โดย
ได้ก าหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดทดแทน (Proxy) ในส่วนของประเทศไทย รวม 17 ตัวชี้วัด และได้ก าหนด
มาตรการ แผนงานและโครงการส าคัญระยะสั้น (2560) ระยะกลาง (1561 -2564) และระยะยาว (2564-
2573) (ด าเนินการจัดท า Roadmap ในห้วงปี 2560 ซึ่งก าหนดทบทวน Roadmap เป้าหมายที่ 4 ในปีนี้) 

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

(ข้อมูลตาม Roadmap ที่จัดท าไวใ้นห้วงปี 2560) 
เป้ำประสงค์ โครงกำร-กิจกรรมส ำคัญ (ระยะกลำง-ยำว) 

4.1 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กหญิงและเด็กชำยทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มี
คุณภำพ  เท่ำเทียมและไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพภำยในปี 2573 

สถานภาพ : ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยให้
ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอันดับต้นโดยการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคนตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐานครอบคลุมนักเรียนทุกคนในประเทศไทยที่อยู่ในระบบการศึกษา 

มำตรกำรส ำคัญ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่าง
ครองคลุมและทั่วถึง 

แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เป้าประสงค์ 4.1, 4.2 
และ 4.3) 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร-กิจกรรมส ำคัญ (ระยะกลำง-ยำว) 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. พัฒนามาตรฐานการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเทียบเท่าต่างชาติ 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับศตวรรษที่  21  (STEM 
EDUCATION, BBL, Active Learning ฯลฯ) 

3. ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 

4. พัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  

5. ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่างวัย 

6. ทบทวนอัตราเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความเหมาะสมกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 

4.2 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กหญิงและเด็กชำยทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล กำรจัดกำรศึกษำระดับก่อน
ประถมศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ ภำยในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่ำนั้นมีควำมพร้อมส ำหรับ
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 

มำตรกำรส ำคัญ 

1. ส่งเสริมการดูแลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่
สมวัยรอบด้านอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน 
ได้รับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพอย่างครอง
คลุม และทั่วถึง 

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ กลไกความร่วมมือ
ในการส่ง เสริมและติดตามพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือเฝ้าระวัง คัดกรอง และการเข้าถึง
ระบบบริการอย่างครอบคลุมเท่าเทียม 

โครงกำรส ำคัญ 

1. เงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

2. ขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 

3. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สถานศึกษา ระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน 

4. ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี มีการพัฒนาการสมวัย และสูงดี
สมส่วนในการส่งเสริมบทบาทพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการ
เลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องเหมาะสม 

5. พัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

6. สร้างเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร-กิจกรรมส ำคัญ (ระยะกลำง-ยำว) 

ปี พัฒนาการสมวัยและสูงดีสมส่วน 

7. พัฒนาระบบบริการและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก เพ่ือเฝ้าระวังคัดกรอง และการเข้าถึงระบบบริการอย่าง
ครอบคลุมเท่ า เทียมด้วยเครื่ องมือที่ เหมาะสม เช่น 
DAPM/MAIM รวมทั้งติดตามเด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า 

4.3 สร้ำงหลักประกันให้หญิงและชำยทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึง
มหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพในรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้ ภำยในปี 2573  

มำตรกำรส ำคัญ 

1. เร่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาให้มีปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ 

2. เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
ผลิตและพัฒนา โดยเครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิตและพัฒนา โดยเครือข่ายความร่วมมือ
ในการผลิ ตและยกระดับก าลั งคนระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ 

โครงกำรส ำคัญ 

1. ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

2. ทวิศึกษา/ทวิภาค/สหกิจศึกษา/การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated 
learning : WIL) 

3. ความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนอง 
ภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 

4. จัดการศึกษานอกระบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวส.) 

5. ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4.4 เพิ่มจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทำงด้ำนเทคนิคและอำชีพส ำหรับกำร
จ้ำงงำน กำรมีงำนที่มีคุณค่ำ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยในปี 2573 

มำตรกำรส ำคัญ 

1.  พัฒนากระบวนการ เรียนการสอนที่ มี
คุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะ
ความรู้ที่ จ าเป็นต่อการท างาน การประกอบ
อาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการ

โครงกำรส ำคัญ 

1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

2. จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E)  

3. พัฒนาทักษะสมรรถนะของนักเรีนยกลุ่มเสี่ยงออก
กลางคันและกลุ่มที่ไม่ศึกษาต่อในรูปแบบ Social Lab 

4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
แต่ละสาขาผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย



ห น้ า  | 42 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร-กิจกรรมส ำคัญ (ระยะกลำง-ยำว) 

ฝึกอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  

3.ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็น
ต่อการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ประชาชนวัยแรงงาน 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยืดหยุ่น (Thai MOOC : Thai Massive Open Online 
Couse) 

5. พัฒนาประชาชน ด้วยหลักสูตร digital literacy และ E-
commerce ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับต าบล 

6. ขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

7. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและการบริกรอินเทอร์เน็ตสาะรณะสู่
ชุมชน 

4.5 ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเพศในกำรศึกษำ และสร้ำงหลักประกันว่ำกลุ่มที่เปรำะบำง ซึ่งรวมถึงผู้พิกำร 
ชนพื้นเมืองและเด็กเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม ภำยในปี 2573  

มำตรกำรส ำคัญ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท ให้ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ
กลุ่มกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่ม
ที่มีความจ าเป็นต้องการพิเศษ เข้าถึง การศึกษา
ที่มีคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบการติดตามประชากรวัยเรียนที่
ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษา
รวมทั้งผู้ที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันเพ่ือให้
ได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โครงกำรส ำคัญ 

1. โครงการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับสู่
ระบบการศึกษา 

2. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

3. โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 

4. Partnership School หรือโรงเรียนร่วมพัฒนา 

5. พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านระบบ DLIT หรือ DLTV 

6. โครงการไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับชุมชนชาย
ขอบ CICT for Marginalized Area)  

7. โครงการบูรณาการข้อมูลการศึกษากับบัตรประจ าตัว
ประชาชนเพื่อการให้บริการภาครัฐ สป. 

3. จัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เ พ่ื อ แก้ ไ ขปั ญห ากา รข าดแคลนครู แ ล ะ
เสริมสร้ างโอกาสให้ผู้ เรี ยนมีการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 

8. สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาในระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาพิการ เพ่ือเปิดโอกาส 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.6 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งหญิงและชำยสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้
และค ำนวณได้ภำยในปี 2573 

4.7 สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
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รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุข และไม่ใช้ควำมรุนแรง กำรเป็นพลเมืองของโลกและ
ควำมนิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยในปี 
2573 

มำตรกำรส ำคัญ 

1. ผลักดันให้จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น  เป็ น วา ระส าคัญ ในหลั กสู ต รและ
มาตรฐานทางคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

2. ส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะและค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและ
พลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบการศึกษา 

โครงกำรส ำคัญ 

1. โครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการผสานนวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
(Democratic Citizenship Education) 

2. โครงการการศึกษาน าร่องการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองโลก (Global Citizenship Education) โดยความ
ร่วมมือกับ UNESCO Bangkok และ Korea-fund-intrust 

3. โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม/สถานศึกษาพอเพียง/
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”/กระบวนการเรียนการสอนลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

6. โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO Waste School) 

 

 

 

4.8 สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิกำร และเพศภำวะและให้มี
สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัยปรำศจำกควำมรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส ำหรับทุกคน 

มาตรการส าคัญ 

1. ส่ ง เสริมการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ ส าหรับผู้เรียนกลุ่มที่มี
ความสารถต้องการจ า เป็นพิ เศษ ทั้ งกลุ่ ม
ความสามารถพิเศษ และกลุ่มด้อยโอกาส 

โครงการส าคัญ 

1. โครงการปรับปรุงคามือรายการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

2. โครงการผลิตสื่อการศึกษาส าหรับคนพิการ 
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3. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS 
Center) และจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการ ใน
สถาบันการอุดมศึกษา 

 

 

4.9 ขยำยจ ำนวนกำรศึกษำให้ทั่วโลกที่ให้ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำโดยเฉพำะประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 
รัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็กและประเทศในแอฟริกำในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 
รวมถึงกำรฝึกอำชีพและโปรแกรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยำศำสตร์ ในประเทศพัฒนำแล้วและประเทศก ำลังพัฒนำอื่น ๆ ภำยในปี 2563 

มำตรกำรส ำคัญ 

1. สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือและสร้าง
เครือข่าย ความเป็นภาคีหุ้นส่วนเพ่ือพัฒนา
การศึกษากับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

โครงกำรส ำคัญ 

N/A 

4.10 เพิ่มจ ำนวนครูที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำร
ฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็น
เกำะขนำดเล็ก ภำยใน ปี 2573 

มำตรกำรส ำคัญ 

1. วางแผนการผลิตครู คณาจารย์ อย่างมีระบบ
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอัตราก าลัง
และความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภทการศึกษา  

2. จัดท าข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือการบริหารและพัฒนาครู
ทั้ งระบบ และวางแผนบริหารอัตราก าลั ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์และมาตรฐานวิชาเอก 

3. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี 

โครงกำรส ำคัญ 

1. ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพ่ือการบริหาร
และพัฒนาครูทั้งระบบ 

3. พัฒนาแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

4. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : พัฒนาครู
เน้นบทบาท Facilitator Motivation Inspiration 
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 Coaching 

 นอกจากเป้าหมายที่ 4 แล้ว ยังมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จ านวน 5 
เป้าหมาย (1,3,5,12,13) 
เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก: มท./พม. 
เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 

1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายหญิงทุกคนโดย
เฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันใน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน
การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ในรูปแบบอ่ืนมรดกทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีใหม่ที่
เหมาะสมและบริการทางการเงินรวมถึงระบบการเงินระดับ
ฐานราก (microfinance) 

1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัยในครัวเรือนที่
เข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมี
นัยส าคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับ
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะจัดให้มีแนวทางที่
เพียงพอและคาดเดา ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการด าเนินงานตาม
แผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ 

1.a.2 สัดส่วนการใช้จ่ายของรัฐบาลรวมในเรื่อง
การบริการที่ส าคัญจ าเป็น (การศึกษา, สุขภาพ 
และความคุ้มครองทางสังคม) 

เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภำพ และส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของคนทุกเพศทุกวัย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก : ศธ. 
เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้
ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษา
โรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ภายในปี 2573 

ความเกี่ยวข้อง : ศธ (สกอ.,มหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาที่ เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ) 

 

3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอด
เลือด โรงมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการ 3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (15-49 ปี) 
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ข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนามัยเจริญ
พันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว 
และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573 

ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ 

3.a เสริมการด าเนินงานของกรอบอนุสัญญาของ
องค์การอนามัยดลกว่าด้วยการควบคุมสูบในทุก
ประเทศตามความเหมาะสม 

3.a.1 ความชุกของการปรับมาตรฐานอายุของผู้ที่สูบ
บุหรี่ในปัจจุบันในจ านวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 
ปีขึ้นไป 

 
เป้ำที่ 5 บรรลุควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก : พม. 
เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 

5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกท่ี 

5.1.1 กรอบกฎหมายที่จะต้องให้เพ่ือสนับสนุน 
บังคับ ติดตาม ตรวจสอบความเท่าเทียมและการไม่
แบ่งแยกในหลักพ้ืนฐานทางด้านเพศ 

 
เป้ำหมำยที่ 12 สร้ำงหลักประกันให้มีแบบแผนกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : ทส. 
เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 

12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่
ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 
2573 

12.8.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือ
ความเป็นพลเมืองโลก และการจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (รวมถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ)  เป็น เรื่ องหลั ก ในนโยบาย
การศึกษาของประเทศ สาขาวิชาที่ท าการสอน 
การศึกษาของครูผู้สอน และการประเมินนักเรียน/
นักศึกษา 

 

 
เป้ำหมำยที่ 13 ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
ผลกระทบ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก : ทส. 
เป้ำประสงค์เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัด SDG 

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ 13.3.1 จ านวนประเทศที่มีบูรณาการการลดการป
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และขีดความสามารถของมนุษย์ของสถาบันในเรื่อง
การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า 

ล่อบก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ 
และการเตือนภัยล่วงหน้าเข้าไปใส่ไว้ในหลักสูตร
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

7. ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  

                สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) จากการวิเคราะห์แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 จ านวน 23 ฉบับ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านอ่ืนๆ ทั้ง 11 ด้าน ที่มีความเชื่อมโยง กับขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏความเกี่ยวข้องกับ  กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในส่วนที่
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยสนับสนุน 
ประกอบกับได้ประเมินสถานภาพของกระทรวง ศึกษาธิการจากผลการด าเนินงานในช่วงสามปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 
– 2562) จึงสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความสอดคล้องกับกรอบ
ระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ ได้วางไว้ในช่วง 3 ปีแรก โดยมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศให้สามารถ
เอ้ือต่อการสร้างความพร้อม ส าหรับการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
ช่วง 5 ปีต่อไป (พ.ศ. 2566 – 2570) ทั้งนี้ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 
2565) จะประกอบด้วย เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. เป้ำหมำยหลัก 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข  
6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรงกับ

สภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค  
7. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงาน          

ที่เก่ียวข้อง 
9. มีองคค์วามรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาค  
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

รองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน  
 
 

 2. วิสัยทัศน์  
“กระทรวงศึกษำธิกำรวำงระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้- ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง     

มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม มีงำนท ำ มีอำชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง”  
 “วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการการศึกษา  ที่บูรณา
การการท างานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพ่ือด าเนินการปฏิรูป 
การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
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“ผู้เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัย ที่ได้รับ 
บริการจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 “มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร  
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล / ทักษะชีวิตและ
อาชีพ  
  “มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 2) ยึดมั่น
ในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน ของตน      
“มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี 2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่
ถูกต้องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง  

“มีงานท า มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก เยาวชน รัก 
การท างาน สู้งาน อดทนท างานจนส าเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี 
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานท า  

“เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยู่ 
ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ  
  3. พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา   
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน

การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  
 4. ยุทธศำสตร์  

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 5. ผลผลิต /ผลลัพธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
 5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  ผลผลิต /

ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต
และสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ มี
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีจิตอาสา มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การด าเนินชีวิต ผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดบั/ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้ประกอบวิชาชีพครู  
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ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา มีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใช้อัตราก าลังครูให้มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับ อาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ ผลผลิต /ผลลัพธ์ มีการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมาณ
เพียงพอ โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้าน 43 พหุปัญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ือฝึกอาชีพ
ตาม ความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม  

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้ง มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 

5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียน 
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง  ทรัพยากรพ้ืนฐานระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะ ต่อยอดการประกอบอาชีพ /การ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบ
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้  

5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจั ด
การศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึกษา มากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุง
ให้มี ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ าตาม
มาตรฐาน การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามา ด าเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการน า
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือน าไปใช้ส าหรับ
การประกอบ อาชีพได้             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
   ศึกษำธิกำร  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยน    
ตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       
(พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเป็นกรอบแนวทาง ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตาม ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ       

ของข้าราชการ ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  ค่ำนิยม TEAMWINS 
   T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
   A = Accountability ความรับผิดชอบ  
   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
   W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
   I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
   S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
  เป้ำประสงค์รวม 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์รวมและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์รวม (หน่วยหลักรับผิดชอบ) ค่ำเป้ำหมำย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ / เป้ำประสงค์และกลยุทธ์รำยประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
การ เรี ยนรู้ ที่ จ า เป็ น ในศตวรรษที่  21 
สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้าง 

ความมั่นคงในแต่ละบริบท  

 

 

 

 

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริ 

2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บ 

ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและ

ปี 2564 

*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency 
Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 

 

*2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึน (สช.)  

ร้อยละ 50 

*3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน เพ่ิมข้ึน (กศน.) 

ร้อยละ 39 ขึ้นไป 

*4. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สคบศ./กศน./สช.)  

ร้อยละ 80 

*5. จ านวนครั้งทีป่ระชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา 

ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 คน   

*6. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  

ทีไ่ด้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

(สอ./ศทก./กศน./สช./ก.ค.ศ.) 

ร้อยละ 80 
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แก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์ ,     
ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการ
แข่งขันของประเทศ 

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด แรงงาน
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัล
ชุมชน) 

2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะ 

การเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษที ่21 

3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิด     
อย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่
จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ    

ที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ  

ความเป็นพลเมือง 

7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน  

(ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 
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ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค 

ด้วยรูปแบบหลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียน
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
ออนไลน์ แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ 

ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลาง  

ด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทัน 

ต่อการใช้งาน 

3 .  สร้ า งและพัฒนากลไกการบริหารจั ดการศึ กษา ให้ มี
ประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมี     
ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

5. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้ม ี

ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 

กลยุทธ์ 

6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
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7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 

9. นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2564  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงาน
ในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ     โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ 
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
   หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการ
ภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ                    
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสั งคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่ งยืน                        
รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ               
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ          
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม              
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564    
   1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ 
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    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง      
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต  
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ

ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 

ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสู ตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า 
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดบัจังหวัดทั่วประเทศ 
   2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะ                    
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่               
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทั กษะ             
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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   3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน             
และอนาคต  
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน      
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                              
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ            
เป็นอาชีพ และสร้างรายได ้ 
   6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เ พิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ                  
ของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน                      
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ

การปฏิรูปองค์การ  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น            
เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) 
งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
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อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่
มีความซ้ าซ้อน 
    2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่
การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค   และ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ            
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอ               
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
    3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  
และด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
    อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน ในเชิง
หน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจาก ที่ก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก และหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand) แก่หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
     การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ การศึกษาที่
มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคน สู่ความ
เป็นเลิศตามบริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand)  
     ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center 
: HCEC) เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูที่กระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เน้นอบรมครูใน
โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เน้นอบรมครูอาชีวศึกษาตามวิชาชีพที่ตลาดต้องการ 
เพ่ือท าหน้าที่เป็น Train the Trainer ขยายผลพัฒนาต่อไปยังครูอ่ืน ๆ  
     แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน 
www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้มีทางเลือกในการเรียนรู้           
ที่หลากหลาย นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้
แบบ Digital Platform ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
     แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development 
Plan : EIDP) เพ่ือตอบโจทย์เส้นทางความส าเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรียนมีแผนพัฒนาตนเอง
ซึ่งจะช่วยให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ที่ช่วยพัฒนาเรื่องการสอนและลดงาน เอกสาร 
ผู้บริหารทางการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมไปสู่
ผู้บริหารชั้นน า 
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     ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ท างานประสาน
เชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ทางการศึกษาไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้ 
     นักเรียนยกก าลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 
     ครูยกก าลังสอง : เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ 
     ห้องเรียนยกก าลังสอง : เรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
     หลักสูตรยกก าลังสอง : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Enabler)  
    สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสอง : เรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่  
    On-Site : เรียนทีโ่รงเรียน ผ่านต ารา/ Presentation/ อุปกรณ์ทดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน  
    Online : เรียนออนไลน์ผ่าน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหาจาก
ผู้ผลิตอิสระ และผู้สนใจด้านการศึกษา  
    On-Air : เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เนื้อหามาตรฐาน และจากผู้ผลิตเนื้อหาเป็นเอกชน  
    On-Demand : เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
     โรงเรียนยกก าลังสอง: เน้นคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
10. แผนพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนศึกษำธิกำร ภำค  12 

1.  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “จัดการศึกษาให้ประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สู่เป้าหมายการพึ่งตนเองได้ 

อย่างมีความสุข และยั่งยืน” 
2. พันธกิจ (Mission) 

     1) ส่งเสริมสนับสนุนประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทั่วถึง   
เท่าเทียม มีคุณภาพการยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวไกลสู่สากล 
     2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงตาม
มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนด 
     3) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชากรทุกช่วงวัยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          3. เป้ำประสงค์ (Goal) 
    ประชากรทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy) 
              ส านักงานศกึษาธิการภาค 12 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy) ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์               
(Strategic Issues) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs) กลยุทธ์ (Strategy) 

1.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่าง

1.ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาที่

1.ส่งเสริมสนับสุนนการสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียมทาง
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ประเด็นยุทธศำสตร์               
(Strategic Issues) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs) กลยุทธ์ (Strategy) 

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ ร้อยละ 
100 

การศึกษา เข้าถึงการเรียนรู้
ตามความสนใจ 
 
 

2 . พัฒนาการจั ดกา รศึ กษ า ให้
สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของพ้ืนที ่

2 . จั ด ก า ร ศึ กษ าทุ ก ร ะดั บ  ทุ ก
ประเภท ทุกระบบให้มีคุณภาพ
อย่ า งทั่ วถึ งตามมาตรฐานของ
หลักสูตรที่ก าหนด ร้อยละ 100 

2 . ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ใ ห้
สถานศึ กษาทุ กระดั บ  ทุ ก
ประเภท ทุกระบบ มีภาคี
เครือข่าย สถานประกอบการ 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที ่
 
 
 

3.ผลิตและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ประชากรทุกช่วงวัยให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 
 

3.ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต
และพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้มีทักษะ องค์ความรู้
รอบด้านและจิตวิญญาณใน
การเป็นผู้ประกอบการและ
ส่ง เสริมการพัฒนาต่อยอด
อาชีพด้ วย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

4 . ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
การศึกษาที่ตอบสนองทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ประชากรทุกช่วงวัยให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 
 

4 . ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ นการ
พัฒนาผู้ เ รียนทุกช่วงวั ให้มี
คุณลักษณะและทักษะการ
เ รี ย น รู้ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1 
(3Rs8Cs) 

5.พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุก
ช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบ
อ า ชี พ ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 

5.ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทุก
ช่วงวัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
น้อมน าศาสตร์ของพระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
11. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปี พ.ศ. 2563 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ตลอดจน การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยน ามา
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วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตาม  
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายของประเทศ และยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  มาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ. 2563 สรุปได้ ดังนี้ 

 11.1.  วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 “มหานครข้าวหอมมะลิ  ท่องเที่ยงวัฒนธรรมอีสาน และสุขภาพ ภายในปี พ.ศ. 2565” 

 11.2.  พันธกิจ 
  11.2.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม 
เพ่ิมศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
  11.2.2 พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การค้า  การลงทุน  เชื่อมโยงการ
บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
  11.2.3 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้  ให้ภาคประชาสังคม และ
ส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  11.2.4  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
  11.2.5  สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 11.3.   เป้ำประสงค์รวม 
  11.3.1 ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิมีมูลค่าสูงและได้มาตรฐาน สามารถ   
แข่งขันได้  
  11.3.2 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พ่ึงตนเองได้ 

 11.4. ประเด็นกำรพัฒนำ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้าเกษตร     

สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนและครบวงจร 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 

11.5.แผนงำนตำมประเด็นกำรพัฒนำ 
11.5.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้า 

เกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
11.5.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
11.5.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
11.5.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ 

พัฒนาอย่างยั่งยืนและครบวงจร 
11.5.5 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 
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11.6. แผนงำนตำมประเด็นกำรพัฒนำ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้าเกษตร           

สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

  1. เพ่ือพัฒนาข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ร้อยละ 20 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. อัตราการขายตัวมูลค่าการผลิตภาคเกษตร ร้อยละ 2 ต่อปี 
3. จ านวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรที่ได้รับการ ตรวจรับรอง  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80  
4. พ้ืนที่การเกษตรได้รับการส่งเสริมให้รูปแบบการเกษตรแปลงใหม่เพ่ิมขึ้น จ านวนไม่น้อย 

กว่า 300 แปลง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
5. มีตลาดรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพเป็นแหล่งผลิตข้าวห้อมมะลิ คุณภาพสูง 

ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและอินทรีย์ 
2. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 

ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและอินทรีย์ 
3. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรรมทางเลือกใหม่ 
4. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตร และสถาบันเกษตรให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การแข่งขัน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริหาร การค้าและการลงทุน 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคอีสานตอนกลาง 
2. มูลค่าการค้า การลงทุน และการนริการเพ่ิมข้ึน และมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายตัวชี้วัด  
1. มูลค่าการค้าและการลงทุนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
3. อัตราการขยายตัวของภาคบริการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
4. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
5. ร้อยละจ านวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 5) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
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2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและงานประเพณีวัฒนธรรมอีสาน 
ต่อเนื่องทั้งป ี

3. พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางการ 
ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน 

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกให้ได้มาตรฐาน 
5. ส่งเสริมตลาดการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 
6. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs เพ่ือการค้าและ ส่งออก 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีอาชีพมีรายได ้
2. คนมีสุขภาวะที่ดี สังคมเข้มแข็ง 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน  ร้อยละ 100 
2. ไอคิวของเด็ก เยาวชน อายุ 6-15 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2565 เท่ากับ 101  
3. อัตราตายแรกเกิดไม่เกิน 3.4 ต่อแสนประชากร 
4. ร้อยละประชากรทุกกลุ่มวัยออกก าลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 80) 
5. อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี ลดลง ร้อยละ 3 
6. ผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  
7. ผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ร้อยละ 95  
8. ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง  (ร้อยละ 80) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
2. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและเมืองบริการสุขภาพ (Medical Hub) 
3. สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
5. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา 

อย่างครบวงจร เป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เพ่ือให้มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน  (SDG :  

Sustainable Development Growth) 
2. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ 

และสมดลุ 
3. เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนด 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ร้อยละ 100 
2. พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ของจังหวัดเพ่ิมข้ึนปีละ 2,000 ไร่ 
3. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 70  
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4. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัด ร้อยละ 100 
5. ครัวเรือนมีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ าและป่า 

ชุมชน 
3. เสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

ตามแนวทางประชารัฐ 
4. บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ให้มี 

คุณภาพ 
5. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา  
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา และขจัดปัญหา 

อุปสรรคของประชาชนในการเข้าถึงบริการ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระท าผิด (ร้อยละ 85) 
2. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมชองประชาชนไม่เกิน (ร้อยละ 40) 
3. จ านวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด (ร้อยละ 95) 
4. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี 
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด  

โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 

3. เพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิด 
สาธารณภัย 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการให้บริการภาครัฐ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

เสมอภาค และเป็นธรรม 
12.  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  (SWOT  Analysis)  
 1) จุดแข็ง (Strengths: S) 
     (1) เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาทุกระดับและหลากหลาย 
     (2) เป็นศูนย์กลางทางการค้าสามารถระดมทรัพยากรทางการศึกษาได้ 
          (3) มีผลการวิจัยทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     (4) มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ 
     (5) มีสถานศึกษายอดนิยมทุกระดับ 
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     (6) มีเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับที่เอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา  
     (7) มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีจ านวนมากและหลากหลาย 
     (8) มีสถาบันการศึกษาที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น 
 2) จุดอ่อน (Weakness: W) 
     (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
              (2) ผู้เรียนส่วนมากขาดทักษะ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
              (3) ครูผู้สอนสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก  
              (4) การก ากับติดตามและประเมินผลขาดประสิทธิภาพ 
              (5) ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป  
              (6) ผู้เรียนยังมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
              (7) ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
              (8) โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนมาก 
              (9) การวางแผนพัฒนาอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพที่เป็นจริง  
 3) โอกำส (Opportunities: O) 
              (1) หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน 
              (2) มีศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
              (3) มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาท่ีให้โอกาสทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุ่ม 
              (4) นโยบายมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 
              (5) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพของผู้เรียนมากข้ึน  
              (6) มีสถาบันทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทุกระดับอย่างทั่วถึง 
              (7) มีนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง 
              (8) มีผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้แก่ประชาชน 
 4) ภำวะคุกคำม (Threat: T) 
              (1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต่อนโยบายการจัดการศึกษา 
              (2) นโยบายการศึกษาขาดความต่อเนื่อง  
              (3) ปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด  
              (4) สื่อและเทคโนโลยีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
              (5) ผู้ปกครอง ประชาชน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
              (6) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อตลาดแรงงาน 

สรุปจากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาจากทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับ
หน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  จะน าไปก าหนดเป็น แผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-265 ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2564 ต่อไป 
 

ส่วนที ่ 3  
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด  พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2564   
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 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก าหนดกรอบแนวคิดหลักของการก าหนดแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2563 ในครั้งนี้คือ การให้บริการทางการศึกษา   
บนพื้นฐานความแตกต่างและการพัฒนาภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่  เพ่ือบูรณาการร่วมกัน
พร้อมสร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย 
ในขณะเดียวกันเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้ก้าวสู่บริบททางสังคมรอบด้านได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพขององค์กร ให้เกิดศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับทางสังคม ภายใต้กลไกของ การบริหาร
จัดการทางการศึกษาตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ว่า   “ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต บูรณาการ
ทุกภาคส่วน  ตามหลักธรรมาภิบาล  สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล”  จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2564 โดยการประสานขอข้อมูล
ทางการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจัดท าภาพรวมสภาพการจัดการศึกษา (SWOT 
Analysis) ของหน่วยงาน  การเสวนาระดมความคิดเห็นจากคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ) ตลอดจนการน าเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

สำระส ำคัญของกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2564 
หลักกำรและเหตุผล 
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2564 เป็นการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับองค์กร ภายใต้โครงสร้างของระบบบริหารจัดการศึกษารูปแบบ
ใหม่ซึ่งมีการจัดระบบริหารจัดการ ในรูปแบบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซ่ึงเป็นองค์กรบริหารที่ส าคัญ
ระดับพ้ืนที่ภายใต้เงื่อนไขของการสร้างระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า Single Command เพ่ือเสริมสร้าง
เอกภาพในเชิงบริหารให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีและในการก าหนด กรอบ แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ เน้นการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับอันจะขับเคลื่อนกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติมุ่งสู่บริบทแห่งความเป็นสากล รวมทั้งมุ่งสู่การสร้างสังคมของความเป็น ASEAN และก้าวสู่
สังคมไทยในยุคที่ 4 ที่เรียกว่า Thailand 4.0 

แนวคิดพื้นฐำนในเชิงยุทธ์ศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
3. การใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการหลักในการบริหารจัดการ โดยใช้แผน 

ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือหรือตัวเชื่อมโยงองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่น ๆ ของระบบบริหารจัดการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดบรรลุผลตามท่ีคาดหวังไว้ 

4. การระดมสรรพก าลังในการร่วมวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสามารถน าเอากรอบ 
แนวคิด กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาการจัดการศึกษาหรือระบบบริหาร
ทั้งระบบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นวิธีการที่องค์กรทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ 
สามารถเลือกใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาองค์การของตนเอง เพ่ือครอบคลุมระบบ 
การบริหารงานบุคคล ทั้งระบบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มุ่งเน้นสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
       4.  การใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารและการศึกษา เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต่อกระบวนการเชื่อมต่อ
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องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.  การสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรทางการศึกษาในพ้ืนที่ โดยยึดหลัก 
แห่งการสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในองค์การ ภายใต้กรอบแนวคิดและวิธีการปฏิบัติพร้อม
น้อมน าแนวคิดศาสตร์พระราชา มาใช้ทั้งระบบ   

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ยุทธศำสตร์ที่  1. กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ 
โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 

 มุง่พัฒนาคนในทุกช่วงวัย ให้สามารถคิดเปน ท าเปน และมีความเขมแข็งทางวิชาการ อาทิ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรควบคกูับการปลูกฝงใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรม และคานิยมที่
ดีงาม เปนคนที่สมบูรณดวยกาย วาจา และใจ ปลูกฝง เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ยอมรับ
ความเห็นตาง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมกระบวนการเรียนรูโดยเนนการปฏิบัติเพื่อใหสามารถน าความรู พร้อมน้อม
น าหลักศาสตร์พระราชาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 

 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และจัดการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ อีกท้ังยังให้ ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ 
การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงการ
รวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า เพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของประเทศ โดยมี 2 เป้าหมายระดับ
ประเด็น ได้แก่  

 (1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  (2) คนไทย ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง
กับความสามารถ เฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างาน
ที่พึงประสงค์และความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางการเงินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของ
ตนเองและครอบครัว โดยปัจจัยหลัก ที่ต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะฝีมือ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน และแรงงานได้รับการแนะแนวอาชีพและการส่งเสริม
การมีงานท า 
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ยุทธศำสตร์ที่  3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ        
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 

  แนวทางในการพัฒนาที่เน้นการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21  ให้ความส าคัญ
กับการเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
ประเภท     

           มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  โดย
เน้นการพัฒนาและยกระดับระบบการเรียนรู้ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จ าเป็นต่างๆ การสร้าง
ช่องทางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
การศึกษา เพ่ือให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยี
ในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำง
ทั่วถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 

 ส่งเสริมการท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา 
ครอบคลุมการจัดท าข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และ 
กระบวนการที่เก่ียวข้องในทุกระดับการศึกษาและ ทุกระบบการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาความเป็น 
พลเมืองดิจิทัลในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล ความฉลาดรู้ สารสนเทศ ความฉลาดรู้สื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการ มีพฤติกรรมที่สะท้อน การรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและ
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

ยุทธศำสตร์ที่ 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มีควำมเป็น
พลเมืองและพลโลก 

  ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การปฏิบัติ  มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมคีวามตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   

ยุทธศำสตร์ที่ 6.ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

  เพ่ิมขีดสมรรถนะข้าราชการ  สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี ไดอยางรอบรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพ่ือน าไปสูการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเปน รัฐบาลดิจิทัล  สงเสริมระบบธรรมาภิบาล ภายใตการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนา
ระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับบริบทตางๆ ของระบบราชการ  โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
ราชการใหครบทุกดาน เพื่อใหข้าราชการสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพสูง และเสริมสรางความเข้มแข็งเครือขายดานคุณธรรม จริยธรรม 
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  ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนและควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย/ผลกำรด ำเนินงำน  
เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 

2563 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1.กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดย
ยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
1. ประชากรทุกช่วงวัย
ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดหลัก
ศาสตร์พระราชา 

1.1 หน่วยงาน/สถานศึกษา ร่วม
ด าเนินกิจกรรมสืบสานศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
พระราโชบายด้านการศึกษา              

100 หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุก
แห่ง มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  กิจกรรมสืบ
สานศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และน้อมน า
พระราโชบายด้านการศึกษา
น าไปปรับใช้ในการเรียนรู้ 

100 

 1.2 ประชากรวัยแรงงาน(15-59 ปี) 
มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

90 ประชากรวัยแรงงานในจังหวัด
ร้อยเอ็ด อายุ 15-59 ปีเป็น
กลุ่มท่ีอยู่ในก าลังแรงงาน 
หรือเป็น ผู้ถูกจัดจ าแนกอยู่ใน
ประเภทก าลังแรงงาน   โดย
ในปี 2561 เท่ากับ 8.70 ปี  ป ี
2562  มีปีการศึกษาเฉลี่ย 
เท่ากับ 8.84  ปี มีค่าเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.14 ปี   

 

 1.3 จ านวนผู้เรียนชั้นอนุบาล 1-3  
ที่เข้าถึงการศึกษาปฐมวัยต่อกลุ่ม
อายุเด็กปฐมวัย 

100 จ านวนผู้เรียนชั้นอนุบาลที่  1-
3 จ านวน 25,487 คน  เข้ารับ
การศึกษา จ านวน  25,487 
คน 

100 

 1.4 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญ
ศึกษา 

40 : 60 ผู้เรียนอาชีวศึกษา จ านวน 
24,625 คน ผู้เรียนสายสามัญ 
จ านวน 42,593 คน  

37 : 
63 

 1.5 ร้อยละของหน่วยงาน/
สถานศึกษาร่วมด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 

100 หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุก
แห่งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนด้านอาชีพ  

100 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 

2563 
2. ประชากรทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะอาชีพ เรียนรู้ตลอด
ชีวิต และมีทักษะส าคัญ
ส าหรับศตวรรษที่  21 

1. คุณภาพการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภทเพิ่มสูงขึ้น (จากผลการ
ทดสอบระดับชาติ)                 

40 การทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

1. NT ป.3 50.61 48.28 

2. O-NET ป.6 40.16 35.71 

3. O-NET ม.3 35.74 34.66 

4. O-NET ม.6 31.88 29.54 

5. V-NET ปวช.3 39.74 40.07 

6. V-NET ปวส.2 38.48 39.83 

7. N-NET ประถม 42.60 41.14 

8. N-NET มัธยม 37.06 36.78 
 

 

 2..  ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  และทักษะอาชีพท่ีส าคัญ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 

100 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
มีทักษะอาชีพที่ส าคัญส าหรับ
ศตวรรษท่ี  21 

100 

 3.  ระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย/ป.
ตรี 

A1/A1/A1 สถานศึกษาทุกแห่งจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ใน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR มีสถานศึกษา 3 แห่ง
จัดให้ผู้เรียนทดสอบตาม
มาตรฐาน CEFR แต่
สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้
ด าเนินการทดสอบตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR  

 

A1/A1
/A1 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ                  
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 
3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีความเป็นมือ
อาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของชาติเพ่ือ

1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานตามวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

100 1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานตามวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

100 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 

2563 
รองรับสู่สากล ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีใน
กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 

4. ประชากรทุกช่วงวัย 
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม   และสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
เสมอภาค และเท่าเทียม
กัน 

1. ร้อยละของประชากรทุกช่วงวัย  
มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
 

100 ประชากรทุกช่วงวัย  มีความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์และ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามช่วง
วัย 
 

100 

 2.ร้อยละของระดับความส าเร็จของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา  ที่มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา เป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 

100 หน่วยงาน/สถานศึกษา มี
ระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา เป็นฐานข้อมูลใน
การบริหารจัดการศึกษา 

100 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง 
และพลโลก 

5. ประชากรทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและจิตใจ 

1. ร้อยละของระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้จัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ 
และสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

100 หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

100 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6.ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

6. ส่งเสริมการท างานเชิง
บูรณาการ และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาตาม        

1. ร้อยละของระดับความส าเร็จใน
การมีส่วนร่วมขององค์กร/ภาคี
เครือข่ายทั้งภายใน ภายนอก  ใน
การจัดและพัฒนาการศึกษา 

100 จังหวัดร้อยเอ็ด มีแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียม ทั่วถึง ตามบริบท
ของจังหวัดที่ก าหนดขึ้นอย่าง

100 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 

2563 
หลักธรรมาภิบาล มีส่วนร่วม 

 

กำรวิเครำะห์สภำพองค์กร (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาร่วมกันของทุกฝ่าย วิธีการส าคัญโดยการระดมพลังสมอง (Brain Storming) เพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ในการจัดการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มุ่งสู่อนาคต
ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติเทคนิคของการวิเคราะห์องค์การที่ใช้คือ 
SWOT Analysis คือการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)  และ
อุปสรรค (Threat) น าบทสรุปของการวิเคราะห์แต่ละด้านมาประสานเชื่อมโยงเหตุผลและความน่าจะเป็นของ
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยใช้ SWOT Matrix เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ไดด้ าเนินการวิเคราะห์สภาพองค์การ และก าหนด 
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (Roadmap and Development  มีรายละเอียดดังนี้   
วิสัยทัศน์   
          ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต บูรณาการทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานศาสตร์
พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล 
พันธกิจ 
 1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ ตลอดชีวิต โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 
 2. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้รับบริการทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สู่ระดับชาติและระดับสากล 
          3.  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล            
          4.  ส่งเสริม สนับสนนุการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง  เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
           5.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมืองและ
พลโลก 
           6.  ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
ค่ำนิยมองค์กร  SMART  
 S : Service Mind  มีจิตสาธารณะ 
 M : Morality    มีคุณธรรม 
 A : Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 R  : Responsibility  รับผิดชอบ 
 T  : Teamwork  ท างานเป็นทีม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์  1.กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภำพ โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 

เป้ำประสงค์   ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนา 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 

กลยุทธ์  1  สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ ยึดหลักศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน  โดยใช้การสอนเชิงรุก  Active learning 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1.  โครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ 
2.  โครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น         

ในรูปแบบที่เหมาะสม 
3.  โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษาโดยการน า PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 
4.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนจิตอาสาสู่ภูมิปัญญาผู้สูงวัย 
 กลยุทธ์  2  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเน้นทั้งด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1.  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
2.  โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 
3.  โครงการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
กลยุทธ์  3  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีทักษะอาชีพ เรื่อง ข้าวหอมมะลิ พืชสมุนไพร เกษตร

ปลอดภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งการเกษตร
และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1. โครงการเมืองร้อยเอ็ดเกษตรศรีอัจฉริยะ 
2.  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียน โรงเรียน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

เกษตรอุตสาหกรรมอินทรีย์สู่พาณิชย์          
3.  โครงการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมอีสาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์  2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 

เป้ำประสงค์  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะ
ส าคัญส าหรับศตวรรษที่  21 

กลยุทธ์  4. เร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 โดย การนิเทศติดตาม Coaching and mentoring 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเพ่ิมความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณา

การของนักเรียน นักศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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2. โครงการนักเรียนไทอีสาน 4.0 สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษามาตรฐานสากลสู่การสร้างงาน
และอาชีพที่ยั่งยืน (Lab-Education : โรงเรียนทดลองการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีมาตรฐานระดับนานาชาติ) 

3. โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพคนด้วยการส่งเสริมกิจกรรมโลจิสติกส์ทางธุรกิจเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดโดยประยุกต์แนวทาง Thinking School  

และการจัดการเรียนรู้ตามหลักการท างานของสมองเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเด็นยุทธศำสตร์   3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมือ
อำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 

เป้ำประสงค์  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชาติเพ่ือรองรับสู่สากล 

กลยุทธ์  5.  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่ความความ
เป็นมืออาชีพ และรองรับการสู่สากล 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ของผู้บริหาร ครู นักเรียน เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสร้างความคิด 
2.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3.  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา (SMART SCOUT 101) 
4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายงานการสอนมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) 
ประเด็นยุทธศำสตร์  4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของ
ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 

เป้ำประสงค์  ประชากรทุกช่วงวัย สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม   และสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

กลยุทธ์  6.  ส่งเสริม สนับสนนุการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน
อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

กลยุทธ์  7.  ส่งเสริมการน าฐานข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
3.  โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด 

สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
4. โครงการ ITFE ( Innovation For Thai Education) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำม
เป็นพลเมือง  และพลโลก 

เป้ำประสงค์   ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
จิตใจ  
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กลยุทธ์  8  .ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนสุขภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาให้
ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งสุขภาพ  

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
3. โครงการ 1 ชุมชน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬา 
3.   โครงการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันภัยห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี     
4.   โครงการรวมพลังต้นกล้าความคิดพิชิตโลกร้อน 
5.   โครงการสร้างจิตส านึกคนรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.   โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ 
7.  โครงการการพัฒนาระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 6. ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์   ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์  เพ่ือส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ 
1. โครงการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. โครงการเปิดบ้านการศึกษาสรรค์สร้างเด็กไทย 
3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
4. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart 101 Roi-Et) โดย

ผ่านกลไก กศจ. 
5. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก

ของคณะกรรมการศึกษาจังหวัด (กศจ.) 
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคลแบบบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7. โครงการช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษาประสบภัยพิบัติ 

กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2562-2565 ฉบับทบทวนปี 2564 สู่กำรปฏิบัติ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา 

สถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดในการด าเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทาง                  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรม
หลักท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมาย
หลัก 
 2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  กับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดรวมทัง้แผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
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 3. ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานและบริหารงานของหน่วยงาน 
 4. ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด  ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบ อย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน          
ด้วยเทคนิควิธีการใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัล เมื่อผลการ
ด าเนินการประสบผลส าเร็จ 
 6. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัด สนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียง           
ต่อการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่
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ยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด/แผนงำน/โครงกำรที่ด ำเนินงำน 

 จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ และงบประมำณ  
ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณตำมปีงบประมำณ   (หน่วย  :  ล้ำน

บำท) 

2563 2564 2565 รวม หมำย
เหตุ 

1.กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยยึดหลักศำสตร์
พระรำชำ 

1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

0.1910 0.1910 0.1910 0.573  

2 โครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ใน
รูปแบบที่เหมาะสม 

0.27 0.27 0.27 0.81  

3 โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษาโดยการน า 
PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมสู่ความยั่งยืน 

0.40 0.40 0.40 1.2  

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนจิตอาสาสู่ภูมิปัญญา       
ผู้สูงวัย 

1.04 1.04 1.04 3.12  

5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพ้ืนที่  

0.34 0.34 0.34 1.02  

6 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท า
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

1.4 1.4 1.4 4.2  

7 โครงการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 

0.58 0.58 0.58 1.74  

8 โครงการเมืองร้อยเอ็ดเกษตรศรีอัจฉริยะ 0 0.841 0.841 1.682  

9 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเกษตร
อุตสาหกรรมอินทรีย์สู่พาณิชย์ 

6.22 6.22 6.22 18.66  

10 โครงการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมอีสาน 

0.29 0.29 0.29 0.87  

2.  เร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   มีทักษะ
ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 
11 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเพ่ิมความรู้ สมรรถนะ 0.39 0.39 0.39 1.17  

18 
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณตำมปีงบประมำณ   (หน่วย  :  ล้ำน
บำท) 

2563 2564 2565 รวม หมำย
เหตุ 

ทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณาการของ
นักเรียน นักศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 

12 โครงการนักเรียนไทอีสาน 4.0 สื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษามาตรฐานสากลสู่การสร้างงานและอาชีพที่
ยั่งยืน (Lab-Education : โรงเรียนทดลองการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ) 

0.892 0.892 0.892 2.676  

13 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8.00 8.00 8.00 24  

14 โครงการพัฒนาศักยภาพคนด้วยการส่งเสริมกิจกรรม   
โลจิสติกส์ทางธุรกิจเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.57 1.57 1.57 4.71  

15 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิด
โดยประยุกต์แนวทาง Thinking School  และการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการท างานของสมองเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด 

0.32 0.32 0.32 0.96  

3.  ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชาติเพ่ือรองรับสู่สากล 
16 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ 

ของผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในการสร้างความคิด 

0.60 0.60 0.60 1.8  

17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

0.05 0.05 0.625 0.725  

18 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารกิจการลูกเสือใน
สถานศึกษา (SMART SCOUT 101) 

0 0.79 0.79 1.58  

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการ
สอนมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ    (ว21/2560) 

0 0.18 0.18 0.36  

4.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่าง
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณตำมปีงบประมำณ   (หน่วย  :  ล้ำน
บำท) 

2563 2564 2565 รวม หมำย
เหตุ 

เหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
20 โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนใน
การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

0.49 0.49 0.49 1.47  

21 โครงการ IFTE ( Innovation For Thai Education) 0.1472 0.1472 0.1472 0.4416  

5.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง และพลโลก 
22 โครงการ 1 ชุมชน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม การบริหาร

จัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
0.88 0.88 0.88 2.64  

23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬา 0 0.100 0.100 0.2  

24 โครงการจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยห่างไกลโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

15.56 15.56 15.56 46.68  

25 โครงการรวมพลังต้นกล้าความคิดพิชิตโลกร้อน 0.02 0.02 0.02 0.06  

26 โครงการสร้างจิตส านึกคนรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 1.18 1.18 1.18 3.54  

27 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด (COVID – 19)   
และโรคอุบัติใหม่ 

0.09 0.09 0.09 0.27  

28 โครงการการพัฒนาระบบการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
ของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

0 0.1754 0.1754 0.3508  

6.  ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
29 โครงการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  0.04 0.04 0.04 0.12  

30 โครงการเปิดบ้านการศึกษาสรรค์สร้างเด็กไทย 1.63 1.63 1.63 4.89  

31 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

0.13 0.13 0.13 0.39  

32 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

3.86 3.86 3.86 11.58  
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณตำมปีงบประมำณ   (หน่วย  :  ล้ำน
บำท) 

2563 2564 2565 รวม หมำย
เหตุ 

33 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคล
แบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัด (กศจ.) 

5.22 5.22 5.22 15.66  

34 โครงการช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษาประสบภัย
พิบัติ 

0.70 0.70 0.70 2.1  

35 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart 101 Roi-Et) โดยผ่านกลไก 
กศจ. 

0 0.3528 
 

0.3528 0.7056  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52.5002 54.9394 55.5144 162.954  

 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) 

2563 2564 2565 หมำยเหตุ 

1.กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยยึดหลัก
ศำสตร์พระรำชำ 

1. 

 

หน่วยงาน/สถานศึกษา ร่วมด าเนิน
กิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และพระราโชบายด้าน
การศึกษา              

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

2.   ประชากรวัยแรงงาน(15-59 ปี) มีจ านวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100  

3. จ านวนผู้เรียนชั้นอนุบาล 1-3  ที่เข้าถึง
การศึกษาปฐมวัยต่อลุ่มอายุเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสามัญศึกษา 

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

5 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาร่วม
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
อาชีพ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) 

2563 2564 2565 หมำยเหตุ 

มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษท่ี 21 

1 คุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
เพ่ิมสูงขึ้น (จากผลการทดสอบระดับชาติ) 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 42 ร้อยละ 45  

2 ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
ทักษะอาชีพที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21
   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

3. ระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย/ป.ตรี 

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

3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 
1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานตามวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ  มีความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ตามช่วงวัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

2 ร้อยละของระดับความส าเร็จของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา  ทีม่ีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา เป็นฐานข้อมูล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง และพล
โลก 
1 ร้อยละของระดับความส าเร็จในการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุก
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) 

2563 2564 2565 หมำยเหตุ 

ระดับได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ และสร้างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมหลักธรร
มำภิบำล 
1 ร้อยละของระดับความส าเร็จในการมีส่วน

ร่วมขององค์กร/ภาคีเครือข่ายทั้งภายใน 
ภายนอก  ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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 ค่า
ครุภัณฑ์   

                        

ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

                        

(1) รถยนต์
ตรวจการณ์ 
ปริมาตรกระบอก 
สูบไม่ต่ ากว่า 
2,000 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ 
เครื่องยนต์ ดีเซล 

          1.57 1.57 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

แบบขับเคลื่อน 4 
ล้อ จ านวน 1 
คันๆ ละ 
1,570,000 บาท  

(2) รถ
โดยสารขนาด 12 
ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์  

          1.36 1.36 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

(3) รถนั่ง           0.52 0.52 2 ศธจ. 6 6 



ห น้ า  | 84 
 

ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ส่วนกลาง 
ปริมาตรกระบอก
สูบ ไม่เกิน 1,300 
ซีซี (Eco Car)  

ร้อยเอ็ด 

(4) 
รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี 

      0.05 0.05 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

(5) รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด

      0.85 0.85 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ  

ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 

                

(1) โต๊ะ-เก้าอ้ี 
เจ้าหน้าที่   

         0.35 0.35 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

(2) โต๊ะหมู่บูชา          0.007 0.007 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

(3) โพเดี่ยม       0.016 0.016     

(4) เครื่องท าลาย
เอกสาร แบบตัด
ละเอียด ท าลาย 

      0.052 0.052 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ครั้งละ 20 แผ่น  

(5) ฉากกั้นห้อง 
(partition) 4 
ด้านพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 5ชุด  

      0.062 0.062 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

(6) เครื่องดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร 

      0.01 0.01 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

(7) ตู้ล็อกเกอร์ 
18 ช่อง 

      0.07 0.07 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

(8) เครื่องฟอก
อากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด
ความเร็วของ

      0.55 0.55 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 



ห น้ า  | 87 
 

ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

แรงลมระดับสูง
ไม่ต่ ากว่า 1000 
ซีเอฟเอ็ม  

(9) เครื่องเจาะ
กระดาษและเข้า
เล่มแบบเจาะ
กระดาษและเข้า
เล่มมือโยก  

      0.02 0.02 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

ครุภัณฑ์งำนบ้ำน
งำนครัว 

                

(1) เครื่องท า
น้ าเย็นแบบต่อ
ท่อ ขนาด 2 ก๊อก 

         0.03 0.03 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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) ถังต้มน้ า
ไฟฟ้าสแตนเลส 

          0.03 0.03 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

(3) เครื่องตัด
หญ้า แบบเข็น 

          0.02 0.02 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 

1. ค่าก่อสร้าง
อาคารที่ท าการ
และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ 

            

(1) ก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด 
แบบมาตรฐาน
อาคาร 3 ชั้น 

      17.26 17.26 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

แบบที่ 1 ฐาน
รากตอกเสาเข็ม 
ต.เหนือเมือง อ.
เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
จ านวน 1 แห่ง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 

1.โครงการสร้าง
และส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคล
บาทด้าน
การศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียน ได้ศึกษา
เรียนรู้พระราช
กรณียกิจของพระ
ราชวงศ์จักรี 

1. ผู้เรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดมีความรักและ
เทิดทูนในสถาบัน  

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรักและเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์

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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ทรงเป็นประมุข 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีเจตคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง มี
โอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมืองดี มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคงและมี
คุณธรรมถึงนวัตวิถี
ของท้องถิ่นและ
ชุมชนมีจิตส านึกรัก
และภูมิใจในท้องถิ่น
และชุมชนของ
ตนเอง 

2. หน่วยงานทางการ
ศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและ
สังกัดอ่ืนตลอดจน
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องใน
จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้น าความรู้
ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ชีวิตประจ าวัน 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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. โครงการการ
เพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็ก
ตกหล่น ใน
รูปแบบที่
เหมาะสม 
2.1 ประชุม
คณะท างานฯ 
เพ่ือก าหนด
แนวทางฯ  
2.2 ประชุมจัดท า
รายงานผลฯ 
2.3 ประชุม

1. เพ่ือส่งเสริม
รูปแบบการจัด
การศึกษาที่
เหมาะสมให้กับเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตก
หล่น ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือขยายผลให้
ครอบคลุมกลุ่มเด็ก
ด้อยโอกาสฯ  
3. เพ่ือวิจัยรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับเด็ก
ด้อยโอกาสฯ  
4. เพ่ือบูรณาการ

นักเรียน/ประชากรวัย
เรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ช่วงอายุ 3–18 
ปี) ในระดับพ้ืนที่ 

1. ร้อยละของเด็ก
ออกกลางคันที่ได้รับ
การศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม (ร้อยละ 
80)   
2. ร้อยละของเด็ก
ด้อยโอกาสที่ไม่
สามารถเรียนในระบบ
ได้รับการศึกษาที่
เหมาะสม (ร้อยละ 
80) 

0.27 0.27 0.27 0.27 1.10 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 4 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

คณะท างานฯ 
เพ่ือก าหนด
แนวทางฯระดับ
ภาค    
2.4 ติดตามผล
การด าเนินงานฯ  
2.5 ประชุมจัดท า
รายงานผลฯ  
2.6 ประชุมชี้แจง
การน ารูปแบบ/
แนวทางฯ ให้แก่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน
จังหวัด  2.7 
ด าเนินการ
ช่วยเหลือฯ ตาม

การท างานร่วมกัน 
ในการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมกับเด็ก
ด้อยโอกาสฯ 
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน
ส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาคให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

รูปแบบ/แนวทาง
ที่ก าหนด   
2.8 จัดตั้งทีมวิจัย
การใช้รูปแบบใน
กลุ่มเด็กด้อย
โอกาสฯ     
2.9 ทีมวิจัยลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูล   
2.10 สรุปผลการ
ด าเนินงานฯ ของ
จังหวัด  
2.11 สรุป
ผลการวิจัยฯ 
3. โครงการ
ส่งเสริม พัฒนา 
การจัดการศึกษา 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร 
คร ูและผู้ปกครอง
สถานศึกษาของรัฐ

1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง
สถานศึกษาของรัฐและ

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วม

0 0.396 0.396 0.396 1.19 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

โดยการน า PLC 
มาใช้ใน
กระบวนการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมสู่ความ
ยั่งยืน 

และเอกชน สามารถ
น ากระบวนการ 
PLC ขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติมุ่งสู่การ
เป็นโรงเรียน
คุณธรรม 

เอกชนทุกสังกัด77 
จังหวัด จ านวน 770 แห่ง 
ๆ ละ 10 คน  รวม 7,700 
คน   

โครงการโรงเรียน
คุณธรรม มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

  2. เพ่ือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
คุณธรรมที่มี Best 
Practice เพ่ือสร้าง
และจัดเก็บองค์
ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนา 

2. ระบบฐานข้อมูลกลาง
โรงเรียนคุณธรรมทุก
สังกัด ทุกจังหวัด 

2. มีระบบฐานข้อมูล
กลาง โรงเรียน
คุณธรรมทุกสังกัดใน
ระดับจังหวัด 

                  

  3. เพ่ือสร้าง                       
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

เครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาคไปจนถึง
ระดับประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างความ
เข้มแข็ง 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

4. โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้เยาวชนจิต
อาสาสู่ภูมิปัญญา
ผู้สูงวัย 
4.1 เตรียมความ
พร้อม ประชุม
ชี้แจง และสร้าง
การรับรู้ 
4.2 ฝึกอบรม
เยาวชนจิตอาสา
และท่ีปรึกษา 
และ เยาวชนออก
ปฏิบัติงาน 
4.3 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ภูมิปัญญา

1. เพ่ือปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกให้
เยาวชนกระท าความ
ดี มีจิตอาสาในการ
ท าความดีโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  
2. เพ่ือให้ผู้สูงวัย
ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่
เหมาะสมกับวัย 
3. เพ่ือให้เยาวชนได้
เรียนรู้การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของผู้สูง
วัย 

1. เยาวชนจิตอาสา 
จ านวน 87,800 คน 
(อ าเภอละ 100 คน)  
2. ที่ปรึกษา 878 คน  
3. ผู้สูงวัยใน 878 หมู่บ้าน 

1. จ านวนของเยาวชน
มีจิตอาสาในการท า
ความดี มีความเอ้ือ
เฝื้อเผื่อแผ่มีความ
เสียสละ (ร้อยละ 80) 
2. จ านวนผู้สูงวัยที่
เข้าร่วมกิจกรรม มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดีขึ้น (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ผู้สูงวัย 
4.4 การนิเทศ 
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงาน 

5. โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา การ
จัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่   
5.1 แต่งตั้ง
คณะท างาน

1. เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับพ้ืนที่ให้มี
คุณภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยที่ก าหนดไว้  

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงาน และ
สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาปฐมวัยของทุก
สังกัด ในระดับพ้ืนที่  

1. จ านวนผู้บริหาร 
ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพ
ในการจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี

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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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 าเนินโครงการ   
5.2 จัดประชุม
คณะท างาน
ก าหนดกรอบ
แนวทางการ
ด าเนินโครงการ   
5.3 จัดประชุม
ชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจกรอบ
แนวทางการ
ด าเนินโครงการฯ 
ให้กับผู้บริหาร 
และผู้รับผิดชอบ
โครงการในระดับ
พ้ืนที่ภาคและ
จังหวัด   

2. เพ่ือขยายผล ต่อ
ยอด และเผยแพร่
การด าเนินงาน
เกี่ยวกับการน า
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่ดี (best 
practice) 
 
 
สู่หน่วยงานและ
สถานศึกษาให้
ครอบคลุม ทั่วถึง
มากขึ้น3. เพ่ือบูรณา
การการท างาน
ร่วมกัน ในการจัด

พัฒนาการสมวัย  
(จังหวัดละ 100 คน)  
2. ร้อยละของ
สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนา
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน (ร้อยละ 
50)  
3. จ านวนผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบ
และแนวปฏิบัติที่ดี 
(best practice) 
เกี่ยวกับการพัฒนา
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

5.4 ทุกหน่วยงาน
ด าเนินกิจกรรม
ตามกรอบแนว
ทางการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ   
5.5 ประชุม
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ปัญหา   
5.6 จัดท าสรุป
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการฯ 
ภาพรวม   

การศึกษา ปฐมวัย
ไปสู่การปฏิบัติ 
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใน
ส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน 

เด็กปฐมวัยที่มีการ
น าไปต่อยอด เผยแพร่ 
ขยายผล หรือ
ประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน 
สถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
(จ านวน 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

5.7 จัดพิมพ์
รายงานเสนอ
ผู้บริหาร 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ 
6. โครงการ
ส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือ
การจัดท ารูปแบบ
และแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร 
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ

เพ่ือพัฒนารูปแบบ
และแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ในระดับ
ภูมิภาค 

นักเรียน นักศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
การด าเนินโครงการ 
ร้อยละ 85  
2. จ านวนหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จังหวัดๆ 

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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

อุดมศึกษา  
6.1 ประชุม
ผู้แทนของจังหวัด 
เพ่ือชี้แจงการ
ด าเนินโครงการ
และร่วมกัน
ก าหนด
หลักเกณฑ์ และ
แนวทางฯ   
6.2 สนับสนุน
งบประมาณการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่อง 
เชื่อมโยง  
6.3 นิเทศ 

ละ 2 หลักสูตร  
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ติดตาม และแนะ
แนวเชิงลึก ให้กับ
สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วม
โครงการฯ   
6.4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน
และ การถอด
บทเรียนจากการ
ปฏิบัติงาน
โครงการฯ  6.5 
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

7. โครงการ
พัฒนาระบบ
การศึกษา โดยใช้
รูปแบบพื้นที่
นวัตกรรม
การศึกษา   
7.1 การสร้าง
ความเข้าใจพ้ืนที่
นวัตกรรม
การศึกษา   
7.2 การประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน  
7.3 การ
แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์การ

1. เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน
ในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ 
สมรรถน และเจตคติ 
สู่นักเรียนทั่ว
ประเทศในอนาคต 
2. เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าด้าน
คุณภาพการศึกษา   
3. เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการ
บริหารใน
สถานศึกษาไปสู่

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน องค์กร
ภาครัฐ ผู้แทนภาค
ประชาชน ผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
2. ผู้บริหาร / ครู / 
นักเรียนโรงเรียนใน
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ สังกัดเอกชน 

1. สถานศึกษาจังหวัด 
มีอิสระในการบริหาร
จัดการ ลดความ
เหลื่อมล้ า ได้รับการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุนงานด้าน
วิชาการ การ
บริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป 
ไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน
ตามบริบทของพ้ืนที่
และความต้องการ
ของชุมชน 
2. ร้อยละของ
ประชากร

0.58 0.58 0.58 0.58 2.34 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

3 3 



ห น้ า  | 104 
 

ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ท างานในพ้ืนที่   
7.4 ติดตามและ
ประเมินผล โดย
คณะกรรมการ  

นโยบายการศึกษา
ในระดับชาติและ
พ้ืนที่อ่ืน 
4. เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน และ
ประชาสังคม ในการ
จัดการศึกษา การ
พัฒนา และการ
ขยายผลนวัตกรรม
การศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายมีความ
มั่นคงในชีวิต  
( ร้อยละ 75) 

8.โครงการเมือง
ร้อยเอ็ดเกษตรศรี
อัจฉริยะ 

1. เพ่ือสร้างแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบของ
เมืองร้อยเอ็ดเกษตร
ศรีอัจฉริยะ 

1.จังหวัดร้อยเอ็ดมีแหล่ง
เรียนรู้ “เมืองร้อยเอ็ด
เกษตรศรีอัจฉริยะ” ใน
การท าเกษตรปลอด

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
การด าเนินโครงการ 

0 0 0.841 0.841 1.682 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  จังหวัดร้อยเอ็ดมี
ผลผลิตข้าวหอมมะลิ 
105  “เมืองร้อยเอ็ด
เกษตรศรีอัจฉริยะ” 
ในการท าเกษตร
ปลอดสารพิษครบ
วงจร ลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิต แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ เพิ่ม
รายได้ 

สารพิษครบวงจร ลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
จ านวน 3 แห่ง 
2. จังหวัดร้อยเอ็ด
รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การท านาข้าวหอมมะลิใน
จังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ต้นแบบของเมืองร้อยเอ็ด
เกษตรศรีอัจฉริยะ โดย
ความร่วมมือขององค์กร
และบุคลากรที่เก่ียวข้องที่
มีความช านาญการในแต่
ละด้าน 
3. มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
จากข้าวหอมมะลิเกษตร

ร้อยละ 85 



ห น้ า  | 106 
 

ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ แหล่ง
เรียนรู้ละ 1 รายการ รวม 
3 รายการ 
4. มีผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้า
มาร่วมจัดการด้าน
การตลาดโดยใช้
เทคโนโลยี ให้เกิด
แนวทางพัฒนาจากผู้ผลิต
สู่ผู้ประกอบการอย่างน้อย 
1 รายการ 
5. จัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการขยายผล
การสร้างเมืองร้อยเอ็ด
เกษตรศรีอัจฉริยะ เพื่อ
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

เสนอต่อส านักงานจังหวัด
ร้อยเอ็ดเพ่ือน าข้อมูลไป
วางแผนการพัฒนาเมือง
ร้อยเอ็ดเกษตรศรี
อัจฉริยะ จ านวน 1 ชุด
ข้อเสนอ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษท่ี 21 
1. โครงการ
พัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการคิด
โดยประยุกต์
แนวทาง 
Thinking 
School  และ

1. เพ่ือศึกษาและ
พัฒนารวมทั้ง
ทดลองรูปแบบการ
เรียนรู้ส่งเสริมการ
คิดโดยประยุกต์ใช้
แนวทางThinking 
School  และการ
จัดการเรียนรู้ตาม

เชิงปริมำณ 
มีรูปแบบThinking 
School  และการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการ
ท างานของสมองเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนใน
จังหวัด 1 รูปแบบ
แนวทาง 

รูปแบบThinking 
School  และการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักการท างานของ
สมองเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนใน
จังหวัด 1 รูปแบบ
แนวทาง 

0 0 0.32 0.32 0.64 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

การจัดการเรียนรู้
ตามหลักการ
ท างานของสมอง
เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

หลักการท างานของ
สมองเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนใน
จังหวัดร้อยเอ็ดอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภำพ 
สามารถน าแนวทาง
Thinking School  และ
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการท างานของสมอง
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 

1.โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ข้าราชการครู
และบุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ

1. เพ่ือเพ่ิมพูน
ศักยภาพบุคลากร 
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ให้มีแรงจูงใจและ
เจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเอง 

1. บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
ทุกคนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะหลัก 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกคน

1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดได้รับการ 
พัฒนาและน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน  

0.05 
 
 

0.05 
 
 

0.05 
 
 

0.05 
 
 

0.20 
 
 

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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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 2.เพ่ือส่งเสริม
บุคลากรให้สามารถ 
น าเอาทักษะ 
ประสบการณ์และ
ความรู้ 
ที่ได้รับการพัฒนามา
ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ        
3. เพ่ือสร้างขวัญ
และก าลังใจบุคลากร 
ให้มีความรัก สามัคคี 
และมีสัมพันธภาพ
ในองค์กร 
4. เพ่ือเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ

มีความรู้ ความเข้าใจใน 
สมรรถนะหลักด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
3. ข้าราชการครูที่
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่
ดี ได้รับการประกาศ
บ าเหน็จ 
ความชอบ 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ให้กับข้าราชการ ที่
ประพฤติดีเป็น
แบบอย่างในการ
ปฏิบัติหน้าที่รวมถึง
การประกาศเกียรติ
ประวัติ และ
ประกาศบ าเหน็จ
ความชอบให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.โครงการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
บริหารกิจการ
ลูกเสือใน
สถานศึกษา 
(SMART SCOUT 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
ลูกเสือ เนตรนารี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นพลเมืองดี มี
ระเบียบ วินัย มี
ความเข้มแข็ง อดทน 
มีความเป็นผู้น า รู้รัก

ผู้อ านวยการลูกเสือ
โรงเรียน,ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ,บุคลากรทางการ
ลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
พลเมืองดี มีระเบียบ วินัย 
มีความเข้มแข็ง อดทน มี

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจและ
สามารถพัฒนาและ
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 

0 0 0.79 .079 1.58 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

101) สามัคคี รู้จักเสียสละ 
ช่วยเหลือผู้อื่น มี
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีคุณภาพ     
2. เพ่ือให้บุคลากร
ทางการลูกเสือ,
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ลูกเสือ เนตรนารี มี
ความรู้ความเข้าใจ
และม่ันใจในการจัด
กิจกรรมการเรียน

ความเป็นผู้น า รู้รัก
สามัคคี รู้จักเสียสละ 
ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะ
การอยู่ร่วมกัน แข่งขันไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ตลอดจนสถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ เนตรนารี 
เพ่ิมมากข้ึน 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

การสอนลูกเสือ 
3. เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักการบริหาร
กิจการลูกเสือใน
สถานศึกษาและมี
เอกสาร ลส.1 - ลส.
19  ครบตาม
หลักสูตรแผนการจัด
กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา 

3.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้

1.เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และความ
เข้าใจ การประเมิน
วิทยฐานะตาม

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สายสอนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ร้อยละของข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้ารับ
การพัฒนาสามารถน า

0 0 0.18 0.18 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
สายงานการสอน
มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ  
(ว21/2560) 

หลักเกณฑ์ใหม่ 
ให้แก่ 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
การจัดท า
กระบวนการการ
สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC 
ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ความรู้ไปพัฒนาต่อ
ยอดได้ 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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. เพื่อให้ข้าราชการ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
โอกาสแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ สร้าง
ประสบการณ์ที่ดีต่อ
กัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
1. โครงการ IFTE 
(Innovation For 
Thai 
Education) 
1.1 ประชุมชี้แจง
การด าเนิน

1. เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับ

ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียนใน
สถานศกึษาทุกสังกัด 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่  

1. มีศูนย์กลางการ
ประสานงานการบูร
ณาการด้านการเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดใน
ระดับภาคทุกภาค 

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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

โครงการ   
1.2 วิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ
จังหวัด/ภาค  1.3 
ก าหนดกรอบ
แนวทางการ
ทางการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ ระดับ
ภาคและระดับ
จังหวัด   

คุณภาพการศึกษา 
และท่ีเกี่ยวข้องของ
จังหวัด/ภาค  
2. เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนา
นักเรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชา
ต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50  
3. เพ่ือให้

และระดับจังหวัดทุก
จังหวัด  
2. มีแนวทางการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และถ่ายทอด
องค์ความรู้ อย่างน้อย 
1 แนวทางต่อ 1 
จังหวัด  
3. สถานศึกษามีร้อย
ละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
เพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

1.4 พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ฯ   
1.5 ก ากับ 
ติดตาม และให้
ข้อเสนอแนะ1.6 
คัดเลือกแนวทาง
การพัฒนาฯ    
1.7 น าเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการฯ   
1.8 ติดตามและ
ประเมินผล 
รวมทั้งสรุป
รายงาน   
1.9 
ประชาสัมพันธ์

สถานศึกษามีร้อยละ
ของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
และการถ่ายทอด
องค์ความรู้  
1.10 สนับสนุน
การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ฯ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง และพลโลก 

1โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาความเป็น
เลิศด้านการกีฬา 

1. พัฒนาคุณภาพ
ของครูพลศึกษาให้มี
มาตรฐาน โดยการ
จัดให้มีการฝึกอบรม
วิชาการพลศึกษา
ให้กับครูผู้สอนวิชา
อ่ืนในสถานศึกษาที่

เชิงปริมำณ 

1. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา จ านวน 
100  คน 

เชิงคุณภำพ 

1. พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา  
และพลศึกษา 

2. พัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬา  
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ขาดแคลนครูพล
ศึกษาเสริมสร้าง
ความรู้ของครูผู้สอน
วิชาพลศึกษาให้
ทันสมัย  

2.เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาท่ีมี
ความสามารถ
ทางด้านกีฬา ได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬา 

1. นักเรียน นักศึกษา มี
โอกาสเรียนรู้ด้าน
การศึกษาและทักษะ
อาชีพท าให้ทราบความ
สนใจและความถนัดของ
ตนเองในการศึกษาต่อ
รวมทั้งอาชีพในอนาคต 

2. ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับความรู้และแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพ
ด้านกีฬาและนันทนาการ 

2. โครงการรวม
พลังต้นกล้า

1. เพ่ือปลูกจิตส านึก 
และเพ่ิมพูนความรู้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ผู้บริหารนักวิชาการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ผู้บริหารนักวิชาการ

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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ความคิด พิชิต
โลกร้อน 

ประสบการณ์ให้แก่
เยาวชน เกี่ยวกับ
ปัญหาและการลด
ภาวะโลกร้อน
รวมทั้งการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม           
2. เพ่ือสิ่งเสริมให้
เยาวชน มีส่วนร่วม
ในการลดภาวะโลก
ร้อน โดยการจัดท า
โครงงาน 
3. เพ่ือสร้างเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เยาวชนเกี่ยวกับการ
ลดภาวะโลกร้อน
และการอนุรักษ์

ศึกษา ครู เยาวชน)ใน
จังหวัด ๆ ละ 200 คน 
2. โครงงานต้นแบบการ
ลดภาวะโลกร้อน จ านวน 
4 โครงงาน 

ศึกษา ครู เยาวชน)ใน
จังหวัด ๆ ละ 200 
คน 
2. โครงงานต้นแบบ
การลดภาวะโลกร้อน 
จ านวน 4 โครงงาน 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

สิ่งแวดล้อม 

3.โครงการสร้าง
จิตส านึกคนรักษ์
พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือให้ผู้เรียน  
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ  ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

1. ผู้เรียนทุกสังกัด  และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 
2. เครือข่ายความร่วมมือ 
จ านวน1เครือข่าย 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 
2. หน่วยงานทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้อง เข้า
มามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมโครงการ  
อย่างน้อย  5 แห่ง 
3.  มีเครือข่ายความ
ร่วมมือ อย่างน้อย 1 
เครือข่าย 
4.  มีผลงานวิจัยด้าน
การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

0 1.177 1.177 1.177 3.532 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

4.โครงการการ
ควบคุมและ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID – 19) 
และโรคอุบัติใหม่ 

1 เพ่ือให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผู้รับบริการเฝ้าระวัง
ป้องกันตนเองเรื่อง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) และโรคอุบัติ
ใหม่อ่ืนๆ 

2 เพ่ือให้หน่วยงาน
ด าเนินการตาม
มาตรการควบคุม
และป้องกันการแพร่

1 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้รับบริการ 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ดทุกคน 

2.ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด าเนินการตามมาตร
ควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และโรคอุบัติ
ใหม่อ่ืนๆ 

1.ด าเนินการตาม
มาตรการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
และโรคอุบัติใหม่
อ่ืนๆ 

5.โครงการการ
พัฒนาระบบการ
ก ากับ ติดตาม
และประเมินผล
การด าเนินงาน
ตาม
พระราชบัญญัติ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เพ่ือจัดท าวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการส าหรับ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ศักยภาพการท างาน
ของหน่วยงาน 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้
พ้ืนฐานของประเทศ 

แนวทางแก้ไขปัญหา
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ร้อยละ 
90 ของแผนงาน) 

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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

พ.ศ.2559 ของ
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับจังหวัด ใน
พ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
ยุทธศำสตร์ที่  6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

1. โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 

1. เพ่ือสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของ
จังหวัด 

1. จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด(สี่ปี) 
ของจังหวัด และ
แผนปฏิบัติ 
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดท าค า

1. แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด     
2. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ฉบับ
จัดท าค าขอ
งบประมาณ 

0.06 0.0389 0.0389 0.0389 0.1767 2 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

6 6 



ห น้ า  | 124 
 

ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ฉบับจัดท า 
ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 
ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
2. เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้าน
การศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาให้เป็น
เอกภาพและเป็น
สารสนเทศมี

ของบ 
ประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564(ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรประจ าปี) 
2.มีระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสภาพการ
จัดการศึกษาและข้อมูล 
3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา 
4. พัฒนาระบบการ
ติดตามผล 

รายจ่ายประจ าปี)  
ของส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
3. แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 
4. มีระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสภาพ
การจัดการศึกษาและ
ข้อมูลทั่วไปที่
เกี่ยวข้องการกับ
ศึกษาในจังหวัด
ประกอบการตัดสินใจ
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ประสิทธิภาพส าหรับ
การวางแผนทุก
ระดับ  
3. มีระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สภาพการจัด
การศึกษาและข้อมูล
ทั่วไปที่เก่ียวข้องการ
กับศึกษาในจังหวัด
ประกอบการ
ตัดสินใจในการ
วางแผน 
3. เพ่ือให้มีทิศ
ทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระดับจังหวัดและ

การด าเนินงานตาม
นโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดประจ าปี
งบประมาณ ของ 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

ในการวางแผน 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ระดับกรม  
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ประเมินผลการ 
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณของ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
5. พัฒนาระบบการ
ติดตามผล 
การด าเนินงานตาม
นโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดประจ าปี
งบประมาณ ของ 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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 านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

2. โครงการเปิด
บ้านการศึกษา
สรรค์สร้าง
เด็กไทย 

1. เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน ให้เด็ก
และเยาวชนใน
จังหวัด ได้แสดงออก
ถึงความสามารถใน
ด้านวิชาการ 

2. เพื่อจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้เด็กและเยาวชน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้แสดง
ความสามารถที่เป็น

1. เด็กและเยาวชน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัด2. 
หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและ
สังกัดอ่ืนตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ร้อยละ 80 ของ
เด็กและเยาวชน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ของหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุก
สังกัด 

2. ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
และสังกัดอ่ืน 
ตลอดจนหน่วยงานที่

0 1.63 1.63 1.63 4.88 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

เลิศด้านวิชาการ
วิชาชีพ สุนทรียภาพ
ด้านดนตรี นาฏศิลป์
   

เกี่ยวข้องในจังหวัด
เข้าร่วมกิจกรรม 

3. โครงการตรวจ 
ติดตาม 
ประเมินผล 
การด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการ
การตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงาน 
ศึกษาธิการภาค 18 
ภาค 
2.เพ่ือน าผลการ
ตรวจราชการ 
ติดตาม 
และประเมินผล
ระดับนโยบายสู่การ 

1. สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัด มี
ความ 
พร้อมรับการตรวจติดตาม
ผลการ 
ด าเนินงานตามนโยบาย
การตรวจ 
ราชการ  

1. ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด  
มีความพร้อมรับการ
ตรวจติดตามผล 
การด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจ 
ราชการ  
2. จังหวัดมีตัวชี้วัดผล
การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนแนว

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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ปฏิบัติ ผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการ 
รายงานต่อผู้บริหาร 
ระดับสูงและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
เพ่ือการปรับปรุง 
พัฒนา ยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา
ของจังหวัด 

ทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และท่ัวถึงตามบริบท
ของจังหวัด ที่
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้
ความเห็นชอบและมี
ส่วนร่วมในการ
ประเมิน 
 

4. โครงการ
ขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ

1. เพ่ือให้มีแนว
ทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี

1. มีแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียม ทั่วถึง ตาม

1.จังหวัดมีแนว
ทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี

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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไก
ของ
คณะกรรมการ
ศึกษาจังหวัด 

คุณภาพเท่าเทียม 
และท่ัวถึงตามบริบท
ของจังหวัดโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของส่วนราชการ 
หน่วยงาน
สถานศึกษา 
ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถบัน
ประกอบการและ
สถาบันอื่นๆที่
จัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้มีตัวชี้วัด

บริบทของจังหวัด คุณภาพเท่าเทียม 
ทั่วถึง ตามบริบทของ
จังหวัดของจังหวัดที่
ก าหนดขึ้นอย่างมีส่วน
ร่วมและผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
2. มีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานขับเคลื่อน
แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และท่ัวถึงตามบริบท
ของจังหวัด 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

การด าเนินงานอย่าง
มีส่วนร่วมของส่วน
ราชการหรือ 
อย่างมีส่วนร่วมของ
ส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานและ
สถานศึกษาใน
จังหวัด 
ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึง 
ตามบริบทของ
จังหวัด   

3. จังหวัดมีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทุก
ไตรมาส 



ห น้ า  | 132 
 

ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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 เพ่ือให้มีการก ากับ 
เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึง
ของจังหวัดตาม
ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน   

5. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหารงานบุคคล
แบบบูรณาการ
หน่วยงานที่

1. เพ่ือสนับสนุนให้
การด าเนินการระบบ
การบริหารงาน
บุคคลทั้งระบบใน
ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด

1.สนับสนุนการ
ด าเนินงาน สรรหาบรรจุ
และแต่งตั้ง การย้าย โอน 
ขอมี/ขอเลื่อนวิทฐานะ 
ขอเปลี่ยนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและ

1.ร้อยละส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทั่ว
ประเทศ ได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานระบบการ
บริหารงานบุคคล    

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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคล่องตัว 
รวดเร็วถูกต้องตาม
กฏหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
มีความโปร่งใสปลอด
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

บุคลากรทางการศึกษา
สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. สนับสนุนการ
ด าเนินงาน  สรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
  

2.ร้อยละสถานศึกษา
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ได้รับการบรรจุ
ครูผู้สอน 

3.ร้อยละส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนครบตาม
กรอบอัตราก าลังที่
ก าหนด 

6. โครงการ 1. เพ่ือสร้างองค์ 1. หน่วยงานทางการ 1. หนว่ยงานทางการ 0.00 0.70 0.70 0.70 2.09 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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
หน่วยงาน
ทางการศึกษา
ประสบภัยพิบัติ 

ความรู้การเตรียม
ความพร้อมรับมือ
การเกิดภัยพิบัติให้
หน่วยงานทางการ
ศึกษา 
2. เพื่อจัดตั้งศูนย์
อ านวยการ
ช่วยเหลือ
สถานศึกษาประสบ
ภัยพิบัติส่วนภูมิภาค
ความเสียหาย และ
การจดัท าค าขอ
งบประมาณ เพื่อ
ช่วยเหลือ
สถานศึกษาประสบ
ภัยพิบัติในส่วน

ศึกษาได้รับองค์ความรู้
และการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัย 
2.มีศูนย์อ านวยการ
ช่วยเหลือสถานศึกษา
ประสบภัยพิบัติส่วน
ภูมิภาค ระดับจังหวัด 
และระดับอ าเภอ   

ศึกษาได้รับองค์
ความรู้และการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัย
พิบัติ  
2.ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมี
ศูนย์อ านวยการ
ช่วยเหลือสถานศึกษา
ประสบภัยพิบัติส่วน
ภูมิภาค ระดับจังหวัด 
และระดับอ าเภอ 

ร้อยเอ็ด 
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ภูมิภาคระดับอ าเภอ
ระดับจังหวัด  

7.โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ดสู่
เมืองอัจฉริยะ 
(Smart 101 
Roi-Et) โดยผ่าน
กลไก กศจ. 

1. เพ่ือก าหนด
รูปแบบ/แนว
ทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม 
และท่ัวถึงตามบริบท
ของจังหวัด  โดย
ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของส่วน
ราชการ หน่วยงาน 
สถานศึกษา 
ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กร

คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ส่วนราชการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา 
ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถาบนัประกอบการ และ
สถาบนัที่จัดการศึกษาอ่ืน 

1 . ส า นั ก ง า น
ศึกษาธิการจั งหวั ด 
สามารถบริ หารจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ปฏิบัติงานภายใต้องค์
คณะบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ส า ม า ร ถ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพการศึกษาใน
จังหวัดได้ 

 

  0.352 0.352 0.704 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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาบัน
ประกอบการ และ
สถาบันที่จัด
การศึกษาอ่ืน 
2. เพ่ือจัดท ากลไก
การยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาแบบ
บูรณาการให้
สอดคล้องกับบริบท
ในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือให้มีตัวชี้วัด
การด าเนินงานอย่าง
มีส่วนร่วมของส่วน
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

ราชการหรือ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาใน
จังหวัดที่สอดคล้อง
กับรูปแบบการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึง
ตามบริบทของ
จังหวัด 
4. เพ่ือให้มีการ
ก ากับ เร่งรัด 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ยกระดับคุณภาพ
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ส่วนที่  4 
แบบฟอร์ม  (แผนงำนพื้นฐำน) 

ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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.  

การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึง
ของจังหวัดตาม
ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน  
5. เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือของเครือข่าย
การจัดการศึกษา 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

แผนงำนบูรณำกำร                           

1. โครงการ 1 

ชุมชน 1 

โรงเรียน  

1 นวัตกรรม 
การบริหาร
จัดการน้ าสู่
ความยั่งยืน 

1. เพื่อปลูก
จิตส านึกและสร้าง
ความตระหนักให้
เยาวชน ชุมชน 

เห็นความส าคัญ
ของการใช้น้ า
อย่างรู้คุณค่า และ
อนุรักษ์ทรัพยากร
น้ าอย่างถูกวิธ ี

2. เพื่อคัดเลือก
สถานศึกษาและ

1. 1 สถานศึกษา 1 

ชุมชน ใน 1 จังหวัด 

2. ครูและนักเรยีน
แกนน าจ านวน 
1,000 คน (50 คน
ต่อสถานศึกษา)  
3. แกนน าชุมชน 
จ านวน 1,000 คน 
(50 คนต่อชุมชน)  

1. 1 

สถานศึกษา 1 

ชุมชน ใน 1 

จังหวัด 

2. ครูและ
นักเรียนแกน
น าจ านวน 
1,000 คน (50 

คนต่อ
สถานศึกษา)  
3. แกนน า

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. นักเรียน
และชุมชน  มี
ความรู้ 
ตระหนัก และ
มีพฤติกรรม
การใช้
ทรัพยากรน้ า
อย่างรู้คุณค่า
และอนุรักษ์
แหล่งน้ าอย่าง
ถูกวิธี ไม่น้อย

0 0.884 0.884 0.884 2.65 2 ศธจ. ,สพฐ. 
,(กรม
ทรัพยากร
น้ า), (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. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ชุมชนต้นแบบการ
ส่งเสริมกิจกรรม
และนวัตกรรมการ
อนุรักษณ์
ทรัพยากรณ์น้ า 

3. เพื่อส่งเสริมและ
ขยายผลการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา/
ชุมชนต้นแบบ สู่
สถานศึกษาชุมชน
อื่นๆ 

ชุมชน จ านวน 
1,000 คน (50 

คนต่อชุมชน)  

กว่าร้อยละ 
80 

2. มี
สถานศึกษา/
ชุมชน
ต้นแบบการ
ส่งเสริม
กิจกรรมและ
นวัตกรรมการ
อนุรักษณ์
ทรัพยากรณ์
น้ าจังหวัด ละ 
1 แห่ง 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

3. คุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าท่ี
โรงเรียนและ
ชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์มี
แนวโน้มดีขึ้น  

2. โครงการ
เตรียมความ
พร้อมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ 
สมรรถนะ 
ทักษะ และการ

1. เพื่อเพ่ิมความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ 
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแบบ
บูรณาการของ
นักเรียน นักศึกษา  

1. นักเรียน 
นักศึกษา และ
ผู้ปกครองเข้าใจ
แนวทางการศึกษา
ต่อและการประกอบ
อาชีพในอนาคต  

กลุ่มเป้าหมาย 

: นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

1. ร้อยละ 80 

ของนักเรียน
นักศึกษาท่ี
ผ่านการ
พัฒนา มี
แนวทาง

0 0.49 0.49 0.49 1.4
7 

2 ศธจ. สพฐ., 
สอศ.,กศน.,
มหาวิทยาลั
ย,สอจ., สภา 
อก., สรจ., 
สถาบัน

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

เรียนรูต้ลอด
ชีวิตแบบบูรณา
การของนักเรียน 
นักศึกษาในการ
ขับเคลื่อน
นโยบายไทย
แลนด์ 4.0 

ในการขับเคลื่อน
นโยบายไทยแลนด์ 
4.0 

2. เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ และ
เอกชน ให้มี
บทบาทในการจัด
การศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริม

2. 

กระทรวงศึกษาธิการ
มีสถานศึกษา
ต้นแบบ (Prototype) 

ในการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท า
และการประกอบ
อาชีพ 

ร้อยเอ็ด 

 

การศึกษาต่อ
และการ
ประกอบ
อาชีพใน
อนาคต มี
ทักษะทาง
อาชีพควบคู่
กับทักษะชีวิต
สามารถเลือก
ท างานท่ีชอบ 

และอาชีพท่ีที่
ต้องการ
สอดคล้องกับ

ทดสอบฝมีือ
แรงงาน
จังหวัด, 

สทจ. 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

สถานศึกษา
ต้นแบบ(Prototype) 

ในการจัด
การศึกษาเพื่อการ
มีงานท าและ 

การประกอบ
อาชีพ 

ความต้องการ
ของ
ตลาดแรงงาน
2. 

กระทรวงศึก
ษาธิการมี
สถานศึกษา
ต้นแบบ 
(Prototype) ใน
การจัด
การศึกษาเพื่อ
การมีงานท า
และการ
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ประกอบ
อาชีพ3. 

นักเรียน 
นักศึกษามี
ความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ 

และการ
เรียนรูต้ลอด
ชีวิตแบบ
บูรณาการ
ของนักเรียน 

นักศึกษาใน
การขับเคลื่อน
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

นโยบายไทย

แลนด์ 4.04. 
เกิดรูปแบบ
การบูรณา
การในการ
จัดการและ
พัฒนา
การศึกษาท่ี
ชัดเจน
ระหว่าง
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ภาคเอกชน 

 

3. โครงการ
นักเรียนไท
อีสาน 4.0 

สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษา
มาตรฐานสากล
สู่การสร้างงาน
และอาชีพท่ี
ยั่งยืน (Lab-

1. เพื่อพัฒนา
โรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษท่ีมี
มาตรฐานระดับ
นานาชาติ  
2. เพื่อพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและ
ความสามารถใน
การจัดการเรยีน

1. ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษท่ีมี
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างด ี

มีความรู้
ความสามารถในการ
วิจัยในช้ันเรียน และ
สามารถสอน
ภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนภาษา

กลุ่มเป้าหมาย 

: นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. โรงเรยีนน า
ร่อง
พัฒนาการ
สอน
ภาษาอังกฤษ
ที่มีมาตรฐาน
ระดับ
นานาชาติของ
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉีย

0 0.89

2 

0.89

2 

0.89

2 

2.6
76 

2 ศธจ., สพป. 3 3 

 



ห น้ า  | 147 
 

แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

Education : 

โรงเรียนทดลอง
การสอน
ภาษาอังกฤษท่ีมี
มาตรฐานระดับ
นานาชาติ) 

 

การสอน
ภาษาอังกฤษของ
คร ู 

3. เพื่อเสรมิสร้าง
เจตคต ิและพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนเพื่อเป็น
พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ  

4. เพื่อพัฒนา

เพื่อการสื่อสารอย่าง
มืออาชีพ 

2. นักเรียนมเีจตคติ
ที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

รู้ค าศัพท์พื้นฐานของ
แต่ละระดบัช้ันรัก
การเรยีน
ภาษาอังกฤษ  

 

งเหนือ
ตอนบน 1  

จ านวน 40 

โรงเรียน (20 

จังหวัดๆ ละ 
2 โรง) 
2.  โรงเรียนมี
มาตรฐาน
คุณภาพการ
จัดการศึกษา
ระดับ
นานาชาติ 
3. นักเรียน
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ระบบส่งเสรมิ 

สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
ที่ได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาต ิ

 

สามารถ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ครูมี
ความสามารถ
ในการสอน
ด้วย
ภาษาอังกฤษ
ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

5.สภาพ 

แวดล้อมใน
โรงเรียนเอื้อ
ต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
และระบบ
ส่งเสริม
สนับสนุน 

ส่งเสริมการ
เรียน
ภาษาอังกฤษ
มีมาตรฐาน
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

นานาชาติ 

 

4. โครงการ
พัฒนาการคิด
ขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในเขต
พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ 

 

1. เพื่อยกระดบั
ความสามารถดา้น
การคิดขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 

2. เพื่อพัฒนาเจต
คติที่ดีต่อการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์

เป้าหมาย : 
1. นักเรียน มีการคิด
ขั้นสูง ได้แก่ การคดิ
วิเคราะห์ คดิ
สร้างสรรค ์และมี
เจตคติทีด่ีต่อการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์ 

2.ครู และบุคลากร
ทางการมีความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาและ

กลุ่มเป้าหมาย 

: นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

ของนักเรียน
ในโครงการฯ 
แต่ละ
โรงเรียนมีการ
คิดขั้นสูง 

2. อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

ของนักเรียน

0 8 8 8 24 2 ศธจ./สพฐ./
อปท./
มหาวิทยาลั
ยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด 

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษา
ภาคบังคับ 

3. เพื่อพัฒนา
ความรู้ของครู
เกี่ยวกับเนื้อหาที่
ผกูติดกับแนวคดิ
ของนักเรียน  

4. เพื่อพัฒนา
วิชาชีพและสร้าง
เครือข่ายส าหรับ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การจัดการเรยีนการ
สอน หลักสูตร 
เนื้อหาและบคุลากร
ทางการศึกษา 

ในโครงการฯ 
แต่ละ
โรงเรียน มี
เจตคติทีด่ีต่อ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ 

3. อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

ของครูใน
โครงการฯ  มี
ความรู้
เกี่ยวกับ
เนื้อหาและ
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

5. เพื่อพัฒนา
โรงเรียนใน
โครงการให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาวิชาชีพ
ครูด้วยนวัตกรรม 

6. เพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพครู
และนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

 

การจัดการ
เรียนการสอน 
หลักสตูร 

เนื้อหา 

4. อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

ของครูใน
โครงการฯ  มี
เจตคติทีด่ีต่อ
การสอน
คณิตศาสตร์
ของครูใน
โครงการฯ  
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

5. มีจ านวน
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครูโดยใช้
การศึกษาช้ัน
เรียนและ
วิธีการแบบ
เปิดและเป็น
ต้นแบบใน
การใช้ในการ
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

พัฒนาวิชาชีพ
ครูระยะยาว
อย่างน้อย 

1,000 คน 

6. มีจ านวน
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ที่เป็น
เครือข่ายใน
การใช้
การศึกษาช้ัน
เรียนและ
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

วิธีการแบบ
เปิดในการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครูอย่างน้อย 

5,000 คน 

7. โรงเรยีนใน
โครงการฯ 
อย่างน้อย
ร้อยละ 100 

เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ
พัฒนาวิชาชีพ
คร ูโดยใช้
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

การศึกษาช้ัน
เรียนและ
วิธีการแบบ
เปิด 

8. มีโรงเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ภาคละ  1 

โรงเรียน 

5. โครงการ 1. เพื่อพัฒนา ผู้บริหาร คร ูสังกัด กลุ่มเป้าหมาย จังหวัด  0 0.6 0.6 0.6 1.8 2 ศธจ. ,สธ. 3 3  
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนา
สมรรถนะ 
ทักษะ ของ
ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน เพื่อ
พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
การสร้าง
ความคิด 

ผลสัมฤทธ์ิทักษะ
กระบวนการคดิ
ของนักเรียนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพื่อยกระดบัผล
การทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. อปท.และ
หน่วยงานทางการ
ศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

: นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด ,มท., 
พม. 



ห น้ า  | 158 
 

แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

6. โครงการจดั
การศึกษาเพื่อ
สร้างภมูิคุ้มกัน
ภัยห่างไกลโรค
พยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อ
น้ าด ี

1. เพื่อสร้างความ
ตระหนัก ปลูกฝัง
เจตคติที่ถูกต้อง 

และปรับ
พฤติกรรมการ
บริโภคปลาน้ าจดื
มีเกลด็ที่ดิบๆ เป็น
การบริโภคอาหาร
ปรุงสุกให้กับ
ผู้เรยีน เยาวชน 
และประชาชนใน
ชุมชน  

2. เพื่อส่งเสริมการ

เป้าหมาย : 
1. จัดการให้ความรู้
ความเข้าใจพิษภัย
ของโรคพยาธิใบไม้
ในตับและมะเร็งท่อ
น้ าด ี 

2. ปลูกฝังค่านิยม
และเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจาก
ปลาน้ าจืดปรุงสุข
ก่อนรับประทาน  

3. ลดอัตราการป่วย

กลุ่มเป้าหมาย 

: นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. จ านวน
ผู้เรยีน 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
ชุมชน
สามารถ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
และมีคา่นิยม
ในการบริโภค
อาหารปรุงสุก
จากปลาน้ า
จืดมีเกล็ด   

0 15.56 15.56 15.56 46.6
8 

2 ศธจ.,สธ., 
มท.  

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

จัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อ
สร้างภมูิคุ้มกัน 

การควบคุมโรค
และกลับมาป่วย
ซ้ าของโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ และ
มะเร็งท่อน้ าดีใน
จังหวัดพื้นท่ีเสี่ยง 

3. เพื่อส่งเสริม
กระบวนการให้
ความรู้แก่ผูเ้รียน 
เยาวชน และ

และเสียชีวิตจากโรค
พยาธิใบไม้ในตับ
และมะเร็งท่อน้ าด ี

4.เพิ่มพื้นท่ีเป้าหมาย
ขยายผลไปยัง
จังหวัดอื่นในภาคะ
วันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มเปป้าหมาย : 
นักเรียน เยาวชน ใน
สถานศึกษาทุกแห่ง 
และประชาชนใน
พื้นที่ 10 จังหวัด  

2. จ านวน
ชุมชนในพื้นที่
เป้าหมายที่
สามารถก าจัด
สิ่งปฏิกูลจาก
ชุมชนบริเวณ
รอบแหล่งน้ า
อย่างถูกหลัก
สขุาภิบาล
ด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย 

3. จ านวน
สถานศึกษา
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ประชาชนใน
ชุมชนในการก าจัด
สิ่งปฏิกูลจาก
ชุมชนบริเวณรอบ
แหล่งน้ าอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล 

4. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี
สถานศึกษา
ต้นแบบในการ
ป้องกันและลด
อัตราการแพร่
ระบาดของโรค

ต้นแบบใน
การป้องกัน
และลดอัตรา
การแพร่
ระบาดของ
โรคพยาธิ
ใบไม้ตับ ใน
จังหวัดพื้นท่ี
เสี่ยง 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

พยาธิใบไม้ตับ  

7. โครงการการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาความรู้ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

ความคิด
สร้างสรรค์ให้
ผู้เรยีนในการ
ขับเคลื่อน
นโยบายไทย

1. เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ การ
คิดสร้างสรรค ์ด้วย
กระบวนการ
คิดค้นและผลิต
สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 

2. เพื่อฝึกปฏิบตัิ
ในกระบวนการ
นวัตกรรมแก่

1. ผู้เรยีนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถน า
แนวคิด และวิธีการ
สร้างนวัตกรรมไปใช้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริการของ
ครอบครัว 
การเกษตร และการ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

2. ผู้เรยีนมีความรู้ 

1. ผู้เรยีนที่เข้า
ร่วมโครงการ
สามารถน า
แนวคิด และ
วิธีการสร้าง
นวัตกรรมไป
ใช้พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ 
บริการของ
ครอบครัว 
การเกษตร 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. ผู้เรยีนใน
ระดับ
มัธยมศึกษา, 

ประกาศนียบั
ตรวิชาชีพ, 

อุดมศึกษา 
เข้าร่วม
โครงการ 

จังหวัดละ 
100 คน รวม 
2,000 คน 

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

ศึกษา
,สถาบัน 

อุดมศึกษา
,สถาน
ประกอบ 

การภาค 

เอกชนสภา 

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

แลนด์ 4.0 

 

ผู้เรยีน 

3. เพื่อทดลองใช้
ต้นแบบนวัตกรรม
กับเกษตรกร 
สถาน
ประกอบการ และ
ประชาชน 

4. เพื่อศึกษา
ผลกระทบท่ีเกิด
จากการใช้
นวัตกรรมใน
บริบทท่ีเป็นจริง 

ทักษะ ประสบการณ์
ในการคิดค้น
สิ่งประดิษฐ ์และใช้
เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค ์

3. ผู้ประกอบการ
สนับสนุน
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมสู่ระบบ
การเกษตร 

อุตสาหกรรมและ
พาณิชกรรม 

และการ
ท างานได้
อย่างมี
ประสิทธิผล 

2. ผู้เรยีนมี
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์
ในการคิดค้น
สิ่งประดิษฐ ์

และใช้
เทคโนโลยี
อย่าง
สร้างสรรค ์

2. ได้ต้นแบบ 
(Prototypes) 

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม
สถานศึกษา 

อย่างน้อย 
200 ช้ิน 

3. สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม
ต้นแบบถูก
น าไป
เชื่อมโยงสู่
ระบบ

อก.,กลุ่ม
สหกรณ์
การเกษตร 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

3. 

ผู้ประกอบการ
สนับสนุน
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมสู่
ระบบ
การเกษตร 

อุตสาหกรรม
และพาณิช
กรรม 

การเกษตร 

อุตสาหกรรม
และพาณิช
กรรมหรือใช้
ในบริบทท่ี
เป็นจริงได้ 
อย่างน้อย 
100 ช้ิน 

8. โครงการ
พัฒนาทักษะ

1. เพื่อพัฒนา
ทักษะนักเรียน 

เป้าหมาย : นักเรียน 
นักศึกษา เกิดทักษะ

เป้าหมาย : 
นักเรียน 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1.  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

0 6.225 6.225 6.225 18.6
7 

2 ศธจ., สพฐ., 
สถาบัน

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

การเรยีนรู้
นักเรียน 
โรงเรียน และ
ชุมชน เพื่อ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐาน
รากเกษตร
อุตสาหกรรม
อินทรีย์สู่
พาณิชย ์

นักศึกษา ด้าน
เกษตร
อุตสาหกรรม
อินทรีย์ 
2. เพื่อพัฒนา
ทักษะการ
ศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาความรู้ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
พัฒนา

การพัฒนาด้าน
เกษตรอุตสาหกรรม
อินทรีย์ โดยใช้
กระบวนการค้นคว้า 
ศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาความรู้ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย ์

น าไปสู่การส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
ต่อยอดธุรกิจ SMEs  

นักศึกษา เกิด
ทักษะการ
พัฒนาด้าน
เกษตร
อุตสาหกรรม
อินทรีย์ โดยใช้
กระบวนการ
ค้นคว้า 
ศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาความรู้ 
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ในการพัฒนา

80 ของ
นักเรียน 
นักศึกษา ที่
เข้าร่วม
โครงการฯ มี
ความรู้
ตระหนัก และ
เห็น
ความส าคญั
ของเกษตร
อุตสาหกรรม
อินทรีย์ (Bio 
economy) 

พัฒนาฝีมือ
แรงงาน , 
กษจ., อปท. 
,สภา อก. 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

อุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย ์  

3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการต่อ
ยอดธุรกิจ SMEs  

Startup วิสาหกิจ
ชุมชน ผลิตสินค้า
อุปโภคบรโิภค 
การตลาดเกษตร
อินทรีย์ ด้วย 
Digital Maketing 

Startup วิสาหกิจ
ชุมชน ผลิตสินค้า
อุปโภคบรโิภค 
การตลาดเกษตร
อินทรีย์ด้วย Digital 
Maketing 

กลุ่มเป้าหมาย : 
นักเรียน นักศึกษา  

อุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย ์

น าไปสู่การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ต่อยอดธุรกิจ 
SMEs  Startup 

วิสาหกิจ
ชุมชน ผลิต
สินค้าอุปโภค
บริโภค 
การตลาด
เกษตรอินทรีย์

 2. จ านวน
ผลงาน
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ ์

เกษตร
อุตสาหกรรม
อินทรีย์ (Bio 

economy) เชิง
พาณิชย ์



ห น้ า  | 166 
 

แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ด้วย Digital 
Maketing 

กลุ่มเป้าหมาย 
: นักเรียน 
นักศึกษา  

9. โครงการ
พัฒนาเยาวชน
ในศตวรรษที่ 21 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี
วัฒนธรรมอีสาน 

1. เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมเยาวชน
คนรุ่นใหม่ในพื้นที่
ให้มีความรู ้ทักษะ
ในกระบวนการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง

1. สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิง

1. สนับสนุน
ให้นักเรียน 
นักศึกษา 
เยาวชนใน
พื้นที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ในศตวรรษท่ี 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. นักเรียน 

นักศึกษา 
เยาวชนใน
พื้นที่ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 

สามารถจัดท า

0 0.288 0.288 0.288 0.86
3 

2 ศธจ.,วธจ.
สถาบันพัฒ
นศิลป ์

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ประเพณี
วัฒนธรรม 

2. เพื่อส่งเสริม
เยาวชนและชุมชน
ในการสร้างสรรค์
กิจกรรมหรือ
เทศกาลประจ าถิ่น 

และสื่อสารความ
แตกต่างของชุมชน
ด้วยเยาวชนใน
พื้นที่ ในรูปแบบ
การเลา่เรื่อง 
(Storytelling) 

ประเพณีวัฒนธรรม
อีสาน 

2. สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนในพ้ืนท่ี
สามารถจัดท าสื่อ 

ประชาสมัพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม
อีสานในพื้นที่ได ้

3. สร้างโอกาส และ

21 เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี
วัฒนธรรม
อีสาน 

2. สนับสนุน
ให้นักเรียน 
นักศึกษา 
เยาวชนใน
พื้นที่สามารถ
จัดท าสื่อ 

ประชาสมัพัน

สื่อ 

ประชาสมัพัน
ธ์เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว
ฯ บน
แพลตฟอร์ม
ผ่านสื่อ
ออนไลน์ได ้ 

2. นักเรียน 
นักศึกษา 
เยาวชนและ
ชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

3. เพื่อส่งเสริมให้ 
ครู นักเรียน และ
ประชาชน น า
ทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ
ไปใช้ใน  การ
ประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยว
ระหว่าง
ภาคเอกชนกับ
ชุมชนและท้องถิ่น

สนับสนุนการใช้
ระบบการจัดการ
ความรู ้และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน  

4. ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอีสานให้
ได้รับการสบืทอด
จากรุ่นสูรุ่่น เกิด
ความยั่งยืนต่อไป 

ธ์ด้วย
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี
วัฒนธรรม
อีสานในพื้นที่
ได ้

3. สร้างโอกาส 
และสนบัสนุน
การใช้ระบบ
การจัดการ

3. มีระบบการ
จัดการความรู้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
ประเพณี
วัฒนธรรม
อีสานไดร้ับ
การส่งเสริม
และสบืทอด
เพิ่มขึ้น 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

ทั้งในประเทศและ
กับประเทศเพื่อน
บ้าน เป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยน า
ภาษาอังกฤษไปใช้
ในการท างานตาม
บริบทของพื้นที ่

ความรู ้และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นใน
ชุมชน  

4. ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรม
อีสานให้ไดร้ับ
การสืบทอด
จากรุ่นสูรุ่่น 

เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

10. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
คนด้วยการ
ส่งเสริม
กิจกรรมโลจิ
สติกส์ทางธุรกจิ
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
ของโครงข่าย
คมนาคมขนส่ง
ขนาดใหญ่ใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเ

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนหรือ
ผู้เรยีนให้มีทักษะ
อาชีพ ในด้านโลจิ
สติกส์ทางธุรกจิ  

2. เพือ่ฝึกทักษะ
อาชีพของก าลังคน
หรือผู้เรียนส าหรับ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
การพัฒนา

1. ผู้เรยีนของ
สถานศึกษาน าร่อง
สังกัด ศธ.และ มท.  
จ านวน 3,520 คน  

2. ครูผูส้อน ผู้
ประกอบกิจการ 
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 
500 คน คณะท างาน
ระดับภาค และ
ระดับจังหวดั  และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี      

1. ผู้เรยีนของ
สถานศึกษาน า
ร่องสังกัด ศธ.
และ มท.  
จ านวน 3,520 

คน  

2. ครูผูส้อน ผู้
ประกอบ
กิจการ และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
จ านวน 500 

คน 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. ผู้เรยีนของ
สถานศึกษา
น าร่องสังกัด
ศธ.และ มท. 
จ านวน 
3,520 คน 
ครูผูส้อน และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
สังกัด ศธ. 
และ มท. 
จ านวน 500 

คน  

0 1.57 1.57 1.57 4.72 2 ศธจ.,สพม., 
สถาบันอา
ชีว 
ศึกษา
,สถาบัน 
อุดมศึกษา
,สถาน
ประกอบ 
การภาค 
เอกชนสภา 
อก 

3 3 
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แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

หนือ 

 

โครงข่ายคมนาคม
ขนส่งขนาดใหญ่
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ  

3. เพื่อให้จ านวนผู้
มีรายได้น้อยใน
พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือลดลง 

จ านวน 150 คน คณะท างาน
ระดับภาค 
และระดับ
จังหวัด  และ
ประชาชนใน
พื้นที ่     
จ านวน 150 

คน 

2. หลักสตูร
การฝึกอาชีพ
ระยะสั้น
เกี่ยวกับ
ทักษะอาชีพ
ในด้านโลจิ
สติกส์ธรุกิจ 

3. ศูนย์
ส่งเสริมสินค้า
ตามเส้นทาง
ของระบบ
ขนส่งมวลชน
หรือระบบโล



ห น้ า  | 172 
 

แบบฟอร์ม  (แผนงำนบูรณำกำร) 

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบูรณำกำร/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด ร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

โครงกำร/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย
โครงกำร 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง หมาย
เหตุ 

      2562 2563 2564 2565 รวม ย.
ชำติ 

ย.
ศธ. 

จิสติกส ์

4. ศูนย์
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
ระดับภาค 
จ านวน 5 

แห่ง   
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ส่วนที่ 5 

กำรบริหำรแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ คือการน าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
(พ.ศ.2562 – 2565)  ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายนั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก      
ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ที่จะร่วมก าหนดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และถ่ายทอดสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ ลงสู่แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ แผนงาน  ของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่
ภูมิภาค /จังหวัด  ซึ่งในการขับเคลื่อนฯ ควรจะต้องมีการสร้างการสื่อสารให้แก่บุคลากรในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้รับรู้ เข้าใจที่ชัดเจนในยุทธศาสตร์กระทรวงฯ        

โดยผ่านกลไกที่ส าคัญคือ การจัดท าแผน การจัดท าและบริหารงบประมาณในระดับต่างๆ  รวมทั้ง    
การสร้างช่องทางให้ภาคประชาสังคมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านกลไกการท างานของ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดตาม กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ก าหนดยุทธศาสตร์ 
แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุน  การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทในจังหวัด 
โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ความส าคัญกับการใช้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ เพื่อเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด และการพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม /หน่วยงานในก ากับของ
กระทรวง ศึกษาธิการส่วนกลาง  โดยยึดสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2562 – 
2565) ได้แก่ เป้าหมายหลัก  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์  ส าหรับใช้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2562 – 2565) ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ ก าหนดแผนงาน /โครงการที่มีความส าคัญสูงภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือ
น าไปสู่การขอจัดตั้งงบประมาณ ของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานฯ   

กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินงาน  เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2562 – 
2565) โดยผ่านกลไก กลุ่มขับเคลื่อนฯ และคณะกรรมการฯ  แผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการ 
ของหน่วยงานทั้งใน ส่วนกลางและในระดับพื้นที่ภูมิภาคและจังหวัด สามารถสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้ไปสู่
เป้าหมายและบรรลุ วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการในปี 2565  โดยผู้ที่เก่ียวข้องอาจจะพิจารณาน ากลยุทธ์ 
/แนวทางด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ มาใช้ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม  

ความส าเร็จในการด าเนินงานในภาพรวมภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2562 – 2565) จ าเป็นต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สามารถ สะท้อนการ
บรรลุเป้าหมายหลักท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ  และควรมีการก าหนดเจ้าภาพหลักท่ีต้อง รับผิดชอบใน
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แต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมิน
ความส าเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการศึกษาฯ ในปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

ล าดับ เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เจ้าภาพหลัก 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับ 
โอกาสในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของคนไทย 
อายุ 15 – 59 ปี 

12 ปี กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

2 คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ร้อยละของเด็ก
ระดับชั้นอนุบาล       
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่สมวัย   
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

  คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากการ
ทดสอบระดับชาติ 
(O – Net) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
จากปี 2563 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

  ร้อยละของผู้เรียน
ระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานที่มี
ทักษะในการ
ท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่น 

ร้อยละ 50 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

3 ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ 

ร้อยละของครูที่
ได้รับการพัฒนา   
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และผ่าน
การ ประเมินเพ่ือ
ต่ออายุใบประกอบ 

ร้อยละ 95 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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ล าดับ เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เจ้าภาพหลัก 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

วิชาชีพ 

4 มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่
สนับสนุนการ พัฒนาและใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละขององค์
ความรู้ เทคโนโลยี 
และ สิ่งประดิษฐ์   
ที่สนับสนุนและใช้
เพ่ือการพัฒนา
การศึกษา 

ร้อยละ 80 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

5 มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของการ
เรียนรู้สร้าง
จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 กลุ่มลูกเสือ          
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง 
การศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 

ระดับความส าเร็จ
ของการมีส่วนร่วม
ในการท างานเชิง
บูรณาการ 

ร้อยละ 80 ทุกกลุ่ม 

 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดความคาดเคลื่อนในการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงาน เจ้าภาพ
หลักจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดค านิยามที่ชัดเจนของตัวชี้วัดแต่ละตัว  รวมทั้งการประมวลผลที่ถูกต้อง  
นอกจากนี้ ควรให้มีการทบทวนตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพจริงในการด าเนินงาน  และหลังจากที่หน่วยงานเจ้าภาพ
หลักได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล / สถิติท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานจริงในแต่ละตัวชี้วัด และน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในข้างต้นแล้ว  ในภาพรวมจะด าเนินการการรวบรวมและ
จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินฯ และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ที่ส าคัญคือ ผลการประเมินฯ จะเป็นฐานที่
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด   

พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
.............................................................. 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 9        
ได้ก าหนดว่า  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติคือ (1) ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด  ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  และ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน  2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาคท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับ
ภาคและระดับจังหวัด  และให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยอ านาจหน้าที่ ข้อ 11 (2)   คือ  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ   

   เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  พ.ศ. 2562 -2565 ฉบับทบทวน      
ปี พ.ศ. 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   โดยมี
วัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และเพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกภาพและสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการท างานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ        
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเน้นการส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลใน
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอาศัย จึงประกาศแต่งตั้งคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 
2562-2565  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  ประกอบด้วยบุคคลดังนี้   

1. คณะท างาน ประกอบด้วย 
1.1  นายครรชิต  วรรณชา   ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด        ประธานคณะท างาน     
1.2  นายสุริยา  นทีศิริกุล   ประธานอนุกรรมการ                   คณะท างาน 

เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
1.3  นายประวุฒิ  ละครราช   ประธานคณะอนุกรรมการ                   คณะท างาน 
      บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

 1.4  ศาสตราจารย์กชพร  น านาผล    อนุกรรมการ                    คณะท างาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

1.5  นายพิทยา  โยวะผุย   อนุกรรมการ                    คณะท างาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

1.6  นายบุญเลี้ยง  ไขษรศักดิ์   อนุกรรมการ                    คณะท างาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
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1.7  นายศรายุทธ  อันทะไชย์   อนุกรรมการ            คณะท างาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

 1.8  นายวัฒนา  พลอาษา   อนุกรรมการ            คณะท างาน 
       เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

  1.9  นายสมนึก  โนริรัตน์   อนุกรรมการ            คณะท างาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

1.10  นายสุรพงษ์  สายโอภาส  อนุกรรมการ            คณะท างาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

1.11  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด            คณะท างาน 
1.12  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1,  คณะท างาน 
     2 และ 3 
1.13  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  คณะท างาน 
1.14  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ             คณะท างาน 
         และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
1.15  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด    คณะท างาน 
1.16  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     คณะท างาน 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1,2 และ 3 
1.17  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     คณะท างาน 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
1.18  นายทรัพย์  นาทองหล่อ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  คณะท างาน 
1.19  นายประสิทธิ์  สาตรา  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะท างาน 
1.20  นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  คณะท างาน 
     และกิจการนักเรียน  
1.21  นางพัชรี  ศีรษะภูมิ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  คณะท างาน 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.22  นางสุชีรา  วิชาลัย  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  คณะท างาน 

รักษาราชการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1.23  นางสาวอรุณี  มาศศรี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  คณะท างาน 
รักษาราชการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   

     1.24  นางสาวรัชนีกร  วรรณสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
     1.25  นายบุญเติม  เครือน้ าค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        คณะท างาน  
     1.26  นายสุดใจ  สุดนิรันดร์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
     1.27  นายอวยชัย   สุขณะล้ า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
     1.28  นายอุบล  แก้วปิ่น  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
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     1.29  นายสุวัฒนพงษ์  ร่มศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
     1.30  นางจันทิมา  ร่มศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
     1.31  นายช านาญ  ระดารุต  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน  
     1.32  นายเพ่ิมพูล  ร่มศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
     1.33  นายสมปอง  อเนกบุญ          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 

                1.34 นางวารีรัตน์  ทวยสอน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
                   1.35  นายขจรศักดิ์  หลักแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
                   1.36  นายสุทัศน์  สังคะพันธ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 

     1.37  นางสมร  หอระพร้อม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
          1.38  นายสุทัศน์  สังคะพันธ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
               1.39  นางธัญญาพร  เกียวรัตน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
                  1.40  นายสุระ  รักความซื่อ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
                  1.41  นายขจรศักดิ์  หลักแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
                  1.42  นางพคพร  ค ายิ่ง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
  1.43 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
  1.44  นายปรีชา ภูสีฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 

     1.45  นายธิติพันธ์  อวนศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ               คณะท างาน 
     1.46  นายชาญ  ค าป้อง  รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด         คณะท างาน 
                 และเลขานุการ 

1.47  นางประไพ  ช่างสลัก  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         คณะท างาน 
                                    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด       และผู้ช่วยเลขานุการ 

                1.48  นางสาวปยินันท์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน 
                 เจริญวัฒนาวาณิชย์                     และผู้ช่วยเลขานุการ 

                1.49  นางสาวกาญจนา  รู้ยืนยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     คณะท างาน 
                  และผู้ช่วยเลขานุการ 

                1.50  นายกฤษณพล  เวียงวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       คณะท างาน 
                                                                  และผู้ช่วยเลขานกุาร 
                1.51  นายชัยมงคล  อุปวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ          คณะท างาน 
                                      และผู้ช่วยเลขานุการ 
                1.52  นางสาววชิุดา  เวียงวิเศษ    เจ้าพนักงานงานธุรการปฏิบัติงาน          คณะท างาน 
                 และผู้ช่วยเลขานุการ 
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      มีหน้าที ่

1. ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  พ.ศ. 2562-2565  ฉบับทบทวน   
ปี พ.ศ. 2564  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดและปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12  แผนการศึกษาชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญต่างๆ ของรัฐบาล  รวมทั้งแผนพัฒนา
จังหวัดร้อยเอ็ด   

2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเก่ียวกับ 
การพัฒนาการศึกษา  และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  

3. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  ตามก าหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 

         ประกาศ ณ   วันที่   28   กมุภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 

 
 

      (นายครรชิต  วรรณชา) 
  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


