


                                                      แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 ก 

 ค าน า 
 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 - 
2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่25 สิงหาคม 2563  
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทั้งการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ     
การยอมรับผลการทบทวนภารกิจตามสภาพการจัดการศึกษาและสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามบริบทกับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผน ทิศทาง เป้าหมาย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ให้สอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
ที่ประกาศให้มีแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายรัฐบาล โดยได้มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม 
ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานและมุ่งเน้นการด าเนินงานภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

 ในการนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 และจัดท าเป็นฉบับทบทวน พ.ศ.2564 
ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
  
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                 พฤศจิกายน  2563 
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บทสรปุส าหรับผูบ้รหิาร 
 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดทบทวน
แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีทุกภาคส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
ตามกระบวนการและขั้นตอนของการวางแผน ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการ
จัดการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง
และกฎหมาย สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนของการจัดการศึกษา คือ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน
บุคลากร และ ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ระบุเหตุผลเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินของทุกส่วน
ราชการมีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการด าเนินการ ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งให้ยกเลิกการจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและแผนนิติบัญญัติ โดยได้ระบุข้อมาตราในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. ดังนี้  ๑.๑๐.๑ ให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็น แผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในวาระ เริ่มแรก ให้จัดท าเป็นแผนสามปีในห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๕  ๑.๑๐.๒ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของ
ตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น  หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไป  
โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าลังเงินงบประมาณของ
ประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน ซึ่งการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ พ.ศ.2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ) จัดท าเป็นเล่มเอกสารฉบับนี้ และมีส่วนประกอบและ
สาระส าคัญ โดยสรุปดังนี้ 
 

ทิศทางการพฒันาการศกึษาของจงัหวดั 
  วสิยัทัศน ์  

 “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต1 อย่างมีคุณภาพ2 ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น5 และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 216” 

 

 ค านิยาม  
 1. เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล  

อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 

 2. คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข หมายถึง ผู้เรียนได้รับการศึกษา มีงานท า มีรายได้ไม่ยากจน 
 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
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 5. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข้าวเขาวงวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา 
และอ่ืน ๆ มาใช้เพื่อเป็นความรู้และเทคนิคท่ีนามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

 6. ศตวรรษที่ 21 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช้ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
 

พันธกิจ    
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วถึง เท่าเทียม

กันอย่างมีคุณภาพ 
 3. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ 

สังคม เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลทุกระบบ 
 6. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  

ทุกรูปแบบ 
 

เป้าประสงค์รวม 
 1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
 2. หน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงยั่งยืน 
และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหม่  
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรยีนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
   ยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 ตารางที ่1 เปา้ประสงคร์ายยทุธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อค่านิยม ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม และสามารถด ารงชีพอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในการแข่งขันศตวรรษที่ 
21 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพ ยุคใหม่ ที่ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
และเป็นครูต้นแบบที่น่ายกย่องเชิดชูเกียรติ 

4. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่า
เทียม และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท า 
มีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคล้องตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

7. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
เรียนรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 ตารางที ่2  โครงการส าคญัตามประเดน็ยุทธศาสตร์    

ยุทธศาสตร์ โครงการส าคัญ หน่วยงานด าเนินการ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความความ
มั่นคงและยั่งยืน 

1.1 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ของชาติ 
1.2 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษา 
1.3 โครงการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้
ยั่งยืน 
1.4 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนับสนุนทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

สนง.ศธจ.จังหวัด/ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกสังกัดในจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการส าคัญ หน่วยงานด าเนินการ 
2. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

2.1 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
2.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาโดยใช้
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ เน้น
สมรรถนะทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2.4โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย 
2.5 โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2.6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
ใช้ภาษาท่ี 3 เพื่อการสื่อสาร 
2.7 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2.8 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

สนง.ศธจ.จังหวัด/ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกสังกัดในจังหวัด 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพยุคใหม่ ที่ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง 

3.1 โครงการส่งแสริมการพัฒนาครผูู้สอนภาษา 
อังกฤษเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านภาษาของผู้เรียน 
3.2 โครงการส่งเสริม พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้
และสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.3 โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพครูด้านการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
แนวทางการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
3.4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคลในรูปแบบที่หลากหลาย 
3.5 โครงการพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 

สนง.ศธจ.จังหวัด/ 
และหน่วยงานการศึกษา 
ในจังหวัด 

4. สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

4.1 โครงการการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบ
ควบเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 

สนง.ศธจ.จังหวัด/ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกสังกัดในจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการส าคัญ หน่วยงานด าเนินการ 
4.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology)   
4.4 โครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น เด็กท่ีมีความ
พิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสม 
4.5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
4.6 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพ่ือการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
4.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนทุกระดับ 

5. เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการการคิด เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ
ในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
5.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สนง.ศธจ.จังหวัด/ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกสังกัดในจังหวัด 

6. พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

6.1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของจังหวัด 
6.2 โครงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการจัด
และการพัฒนาด้านการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย 
6.3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือ
การเรียนการสอนและ การบริหารจัดการ 
6.4 โครงการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
6.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สนง.ศธจ.จังหวัด/ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกสังกัดในจังหวัด 

7. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เอกลักษณ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

7.1 โครงการสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิดสู่โลกกว้าง 
หลักสูตรท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเอกลักษณ์จังหวัด 

สนง.ศธจ.จังหวัด/ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกสังกัดในจังหวัด 
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สว่นที ่1 
ขอ้มลูสภาพทัว่ไปของจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

 
 1. สภาพทัว่ไป  

“หลวงพ่อองค์ด าลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล  า วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา 
ผาเสวยภูพาน มหาธารล าปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี” ค าขวัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์
ของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ ์ 
 

1.1 ทีต่ั งและอาณาเขต  
จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครอง ออกเป็น 18 อ าเภอ 135 ต าบล 1,584 หมู่บ้าน 

274,274 ครัวเรือน ประชากร 975,853 คน ตั งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยู่ใน
ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 16 - 17 องศาเหนือ และอยู่ระหว่าง เส้นแวง 
ที่ 103 - 104 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร เนื อที่ประมาณ 
6,946.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.4 ล้านไร ่คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมีอาณาเขตตดิต่อ กับจังหวัดใกล้เคียงดังนี  

ทิศเหนือ ติดจังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี  
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมุกดาหาร  
ทิศใต ้ติดจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม  
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดขอนแก่น  

 
 

ภาพประกอบ 1 : แผนที่ตั งอาณาเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 
  ภูมิประเทศจังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน คือ 
  1. ลักษณะพื นที่ตอนบน ได้แก่บริเวณอ าเภอท่าคันโท อ าเภอค าม่วง และ อ าเภอเขาวงซึ่ง
เป็นบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน มีภูเขาและมีที่ราบในบริเวณระหว่างหุบเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน  า ล าธารหล่อเลี ยง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ส าคัญได้แก่ ล าน  าปาว และล าน  าพาน ซึ่งทางราชการได้ก่อสร้างเขื่อนล  าปาวขึ น เพ่ือเก็บกัก
น  าไว้ใช้ในการเพาะปลูกทั งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
  2. ลักษณะพื นที่ตอนกลาง ได้แก่ อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอสมเด็จ อ าเภอห้วยผึ ง 
อ าเภอนามน อ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอห้วยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเนินเขาสลับกับป่าโปร่ง และทุ่งราบ 
  3. ลักษณะพื นที่ตอนล่าง ได้แก่ บริเวณอ าเภอยางตลาด อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอกมลาไสย 
และอ าเภอร่องค า ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบต่ า เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ ของจังหวัดกาฬสินธุ์  
เป็นบริเวณที่รับน  าชลประทานจากโครงการชลประทานล าปาว และมีล าน  าชี ล าน  าพาน ล าห้วย บึง และ
หนองน  าทั่วไป (ท่ีมา : ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์. 2560 : 3) 
 

 1.3 ลกัษณะภมูิอากาศและอตุนุิยมวทิยา 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนตกเฉลี่ย 1398.4 มิลลิลิตร/ปี อุณหภูมิสูงสุด 41.5 องศา
เซลเซียสและอุณหภูมิต่ าสุด 12.7 องศาเซลเซียส (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ : 14-15) 
 

1.4 การปกครอง และประชากร  
1.4.1 โครงสรา้งประชากร 

  ประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ์  วิเคราะห์ตามช่วงชั นอายุแล้ว พบว่าโครงสร้าง ประชากรของ
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นรูปปิรามิดแบบรวงผึ ง แสดงให้เห็นว่าประชากรของจังหวัดมีอัตราเด็กแรกเกิด 0 – 4 ปีต่ า 
ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 25 – 44 ปี มีจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นประชากรวัยแรงงานที่จะสร้าง
มูลค่าและผลผลิตให้กับจังหวัด ส าหรับในระยะ 20 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์จะประสบ
ปัญหาประชากรวัยแรงงานน้อยลง และมีประชากรอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไปสูงขึ น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานในช่วงอายุดังกล่าว ส่วนภาค
การเกษตร อาจไม่มากเท่าที่ควร ลักษณะโครงสร้างประชากรเช่นนี จะส่งผลให้ขาดก าลังแรงงานเพ่ือสร้าง
ผลผลิต และ ขยายเศรษฐกิจ ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมสูงขึ นจะเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐเพ่ิมขึ น
ในการจัด สวัสดิการและดูแลสุขภาพของประชากรสูงอายุ 
 

 
 ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ ์พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน 2563) 



                                    แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
 

11 

1.4.2 ดชันคีวามก้าวหนา้ของคนจงัหวัดกาฬสนิธุ ์
 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 2562  : ผ1 12 
 

  ปี 2562  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล าดับที่ 53 จาก 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ (ดัชนี HAI = 0.5818)  เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมติดล าดับ 
1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด โดยอยู่ล าดับที่ 7 จาก 77 จังหวัด และด้านรายได้มีความก้าวหน้า
น้อยมากอยู่ ล าดับที่ 68 จาก 77 จังหวัด  

 

1.4.3 สถติิของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรทั งหมด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรทั งสิ น 983,418 คน เป็นชาย 487,451 
คน และเป็นหญิง 495,967 คน  
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

 

 

ที่ อ าเภอ ต าบล หมูบ่้าน อบต. เทศบาล พท.ตร.กม. 
ห่างจาก
จงัหวดั 
(กม.) 

 

ประชากร 
 

จ านวน
ครวัเรอืน ชาย หญงิ รวม 

1 กมลาไสย 8 111 5 5 317.329 13 30,556 31,790 62,346 17,475 
2 กุฉินารายณ์ 12 145 9 4 739.247 80 50,499 50,982 101,481 32,888 
3 เขาวง 6 71 2 4 205.105 98 16,963 17,283 34,246 13,670 
4 ค าม่วง 6 71 5 3 621.005 85 24,630 24,394 49,024 13,661 
5 ฆ้องชัย 5 48 4 1 136.247 28 16,627 17,037 33,664 9,469 
6 ดอนจาน 5 48 3 2 194.961 27 13,026 13,029 26,055 7,415 
7 ท่าคันโท 6 60 1 5 393.549 109 18,982 19,043 38,025 10,881 
8 นาคู 5 55 4 2 203.092 88 15,516 15,720 31,236 9,851 
9 นามน 5 67 4 2 245.329 42 18,220 18,415 36,635 11,377 

10 เมืองกาฬสินธุ์ 17 185 1 15 691.524 0 68,334 70,730 139,064 48,044 
11 ยางตลาด 15 208 9 8 621.084 16 63,235 65,441 128,676 39,120 
12 ร่องค า 3 40 2 1 82.137 38 8,145 8,392 16,537 5,333 
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ที่มา : 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  2. กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  
 

ตาราง 4 จ านวนประชากรวัยเรียน จ าแนกรายอายุ ปี 2562 

อาย ุ
ป ี2562 ชว่งอาย ุ

วยัเรยีน ชาย หญงิ รวม 
3 ขวบ 4,837 4,519 9,356 เตรียมความพร้อม 
4 ปี 4,921 4,786 9,707 
5 ปี 5,424 5,065 10,489 ก่อนประถม 
6 ปี 5,428 5,142 10,570 
7 ปี 5,935 5,553 11,488  

 
ประถมศึกษา 

8 ปี 5,693 5,443 11,136 
9 ปี 5,728 5,395 11,123 

10 ปี 5,666 5,408 11,074 
11 ปี 5,800 5,465 11,265 
12 ปี 5,935 5,742 11,677 
13 ปี 5,914 5,554 11,468  

มัธยมต้น 14 ปี 5,904 5,706 11,610 
15 ปี 6,065 5,742 11,807 
16 ปี 5,879 5,586 11,465  

มัธยมปลาย/ปวช. 17 ปี 5,855 5,459 11,314 
18 ปี 5,891 5,495 11,386 

 

1.5 ดา้นศาสนาและวฒันธรรม 
ศาสนา 

  ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 ของประชากร 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์และอิสลามตามล าดับ 
 

วฒันธรรม  
  ประชากรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย นิยมท าบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณี
สืบทอดกันมาตั งแต่บรรพบุรุษ  มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เช่น งานมหกรรม 
โปงลาง แพรวา และงานกาชาด งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม งานบุญบั งไฟ ตะไลล้านบ้านกุดหว้า 
งานสรงน  าพระธาตุยาคู งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งานบุญคูณลาน และมหกรรมเส็งกลองกิ่ง  เหมือน
ชาวอีสานโดยทั่วไป 
 

ที่ อ าเภอ ต าบล หมูบ่้าน อบต. เทศบาล พท.ตร.กม. 
ห่างจาก
จงัหวดั 
(กม.) 

 

ประชากร 
 

จ านวน
ครวัเรอืน ชาย หญงิ รวม 

13 สมเด็จ 8 94 4 5 454.095 42 30,795 31,371 62,166 20,249 
14 สหัสขันธ์ 8 85 2 6 316.402 32 24,785 25,377 50,162 14,937 
15 สามชัย 4 47 4 0 550.853 85 13,037 12,691 25,728 7,320 
16 หนองกุงศรี 9 113 3 7 626.944 62 33,365 33,424 66,789 19,874 
17 ห้วยผึ ง 4 52 2 3 256.832 59 15,053 15,214 30,267 9,010 
18 ห้วยเม็ก 9 84 7 4 291.011 48 25,683 25,634 51,317 15,270 

รวม 135 1,584 71 77 6  487,451 495,967 983,418 305,844 
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2. สถานการณด์้านเศรษฐกจิ สงัคม แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และดา้นการศกึษา  
ของจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 2.1 ดา้นเศรษฐกจิ 
  2.1.1 ผลติภัณฑ์มวลรวมของจังหวดักาฬสนิธุ ์ 

เครื่องชี เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนเมษายน 2563 บ่งชี เศรษฐกิจภายในจังหวัดกาฬสินธุ์หดตัว 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากดา้นอุปทานหดตวั จากภาคบริการหดตัว ขณะที่ภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ด้านอุปสงค์หดตัว จากการบริโภคภาคเอกชน ภาคการลงทุนของเอกชน และ
การใช้จ่ายของรัฐขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการเงิน เงินฝากในธนาคารขยายตัว ส่วน
สินเชื่อธนาคารชะลอตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อหดตัว จาการลดลงของราคาน  ามัน 
และหมวดสินค้าไม่ใช่อาหาร ขณะที่สินค้าหมวดอาหารยังคงสูงขึ น ด้านการจ้างงานในจังหวัดหดตัว เป็นผลจาก
ก าลังแรงงานในภาคการก่อสร้าง และภาคการเกษตรลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด-19 

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่าภาพรวมหดตัว ในอัตราที่ชะลอตัวเป็นผลมาจาก 
ดัชนีภาคบริการ หดตัวร้อยละ -6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
หมวดขายส่งขายปลีกที่หดตัวร้อยละ -11.2 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากโรงแรมหดตัวร้อยละ -49.7 ขณะที่
พื นที่อนุญาตก่อสร้างรวมภายในเขตเทศบาลเมืองขยายตัวร้อยละ -4.3 จากพื นที่ก่อสร้างเพ่ือที่อยู่อาศัยในเขต
เทศบาลเพ่ิมขึ น ส าหรับดัชนีผลผลิตเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี
ก่อนที่หดตัวร้อยละ -4.8 เนื่องจากอ้อยโรงงานมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง หดตัวลดลงร้อยละ -5.9 เนื่องจากเกษตรกร
หันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนอ้อยโรงงานที่มีราคาตกต่ า ขณะที่ปริมาณมันสาปะหลังออกสู่ตลาดร้อยละ 2.4 เนื่องจาก
พื นที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ น จากการปลูกทดแทนพื นที่ปลูกอ้อยโรงงานจากปัญหาราคาตกต่ า  ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราชะลอตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 17.3 ขณะที่จานวนโรงงานในจังหวัดขยายตัวร้อยละ 0.7 ด้าน
เงินทุนจดทะเบียนโรงงานขยายตัวร้อยละ 0.3 โดยเดือนมกราคม 2563 มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการได้แก ่โรงสีข้าว โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก และโรงงานซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ ส าหรับสินเชื่อรวมหด
ตัวร้อยละ -0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน 

 

ตารางที่ 5 เครื่องชี เศรษฐกิจด้านอุปทาน 

เครื่องชี เศรษฐกจิดา้นอปุทาน 
(Supply side) (สดัสว่นต่อ GDP) 

ป ี2562 
ป ี2563 

Q1 ก.พ. ม.ีค. เม.ย. YTD 
(ม.ค.-เม.ย.) 

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) 
(โครงสร้างสัดส่วน 0.28%) -5.2 -4.6 -0.7 -8.7 5.2 -3.5 

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) 
(โครงสร้างสัดส่วน 0.14%) 17.4 5.0 2.5 1.8 2.2 5.2 

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (%yoy) 
(โครงสร้างสัดส่วน 0.58%) 24.2 -5.5 2.3 -19.4 -6.7 -6.1 

**ที่มา : รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2563 
 

เศรษฐกจิดา้นอุปสงค ์(การใชจ้า่ย) พบว่าภาพรวมขยายตัว เป็นผลมาจาก ดชันกีารบรโิภค
ภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
จดทะเบียนใหม่และจากการชะลอตัวของการน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดขายส่งขายปลีกชะลอตัวร้อยละ 3.1 
ส าหรับจ านวนรถจักรยานยนต์ปรับตัวดีขึ นขยายตัวร้อยละ 4.9 ดชันีการใชจ้่ายภาครฐั ขยายตัวร้อยละ 
103.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน หดตัวร้อยละ -
11.3 ส าหรับงบรายจ่ายประจ าขยายตัวร้อยละ 14.1 ดชันีการลงทนุภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ -18.3  
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เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวร้อยละ -3.3 จากรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์หดตัวร้อยละ -10.8 
ส าหรับสินเชื่อเพ่ือการลงทุนหดตัว ร้อยละ -0.1 ส่วนพื นที่อนุญาตก่อสร้างรวมภายในเขตเทศบาลเมือง
ขยายตัวร้อยละ 57.4 จากพื นที่ก่อสร้างเพ่ือที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเพิ่มขึ น 
 

ตารางที่ 6 เครื่องชี เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ 

เครื่องชี เศรษฐกจิดา้นอปุสงค ์
(Demand side) 

ป ี2562 
ป ี2563 

Q1 ก.พ. ม.ีค. เม.ย. YTD 
(ม.ค.-เม.ย.) 

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (%yoy) 75.8 -6.6 -8.4 -10.6 -18.3 -51.0 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy) -10.3 2.5 1.7 3.1 1.9 1.4 
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (%yoy) 47.3 -30.7 -54.7 -21.2 103.0 -7.0 
**ทีม่า : รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2563 
 

 2.2 ดา้นสังคม 
ตารางที ่ 7  ปญัหา/ความต้องการ และแนวทางการแกไ้ขของประชาชน 

ประเด็น ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข /การพฒันา 
1. ปัญหาสังคม - เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น

ปัญหาเด็กติดเกม ทะเลาะวิวาท การแต่งกายไม่
เหมาะสมการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น 

- การควบคุมปัจจัยเสีย่งต่อการเกดิปัญหา เช่น 
สถานบันเทิง ร้านเกมส ์
- การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้เด็กและเยาวชน 
- โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรและการสรา้ง 
จิตส านึก ความมีวินัย เป็นต้น 

- ปัญหาผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุไมไ่ด้รบัการ
ช่วยเหลืออย่างยั่งยืน 

- การบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุน 
งบประมาณในการช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส และ 
ผู้สูงอาย ุ

2. ด้านสาธารณสุข - อัตราการป่วยของโรคเรื อรัง เช่น โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็ง โรคความดัน ฯ เนื่องจากพฤติกรรม
ด้านการบริโภคและการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น 
การออกก าลังกายน้อยใช้วัตถุดิบที่ไม่มีคณุภาพใน
การปรุงอาหาร ขาดความตระหนกัในเรื่อง
สุขอนามัย เป็นต้น 

- การบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุน 
งบประมาณในการรณรงค์ป้องกันอย่างเป็น 
ระบบในทุกระดับ 

 

 2.3 ดา้นแรงงาน 
ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง เช่น สถานการณ์ทางการเมืองไม่มีเสถียรภาพ จะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ  
นักลงทุนทั งในและต่างประเทศ เกิดการชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคน
เพ่ือเขา้สู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่างต่อเนื่อง มิอาจชะลอตามภาวะการณ์ด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อ
การว่างงาน การท างาน ต่ ากว่าระดับ นอกจากนี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต 
ฤดูกาล ทัศนคติทั งของฝ่ายนายจ้าง และผู้ใช้แรงงาน เหล่านี ล้วนเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
ด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือแรงงาน มาตรฐาน ฯลฯ ดังนั นการ
จะทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน  จึงต้องมีการพิจารณา ศึกษาเพ่ือก าหนด
ตัวชี วัด พร้อมทั งติดตามการเปลี่ยนแปลง เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงการคาดการณ์
อนาคต อันจะเอื อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการก าหนดแผนงานที่จะต้องท าให้สนองตอบต่อความต้องการ
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ของกลุ่มนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน รวมทั งองค์กรต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชน ตัวชี วัดภาวะแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ไตรมาส 2 ปี 2563 จะขอน าเสนอตัวชี วัดภาวะแรงงานดังนี  

2.3.1 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน  
อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเป็นตัวชี วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพก าลังแรงงานใน

ตลาดแรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั งหมดในจังหวัด โดยค านวณจากก าลัง
แรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ เทียบกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ นไปในจังหวัดกาฬสินธุ์ จะพบว่าในไตรมาส 2  
ปี 2563 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอัตราร้อยละ 59.17 ลดลงจากไตรมาส 1  
ปี 2563 อัตรา 59.52 และเมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตรา ลดลงจาก
ไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีอัตรา 64.04 เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิ 4 จะพบว่าไตรมาส 2 มีการปรับตัวลดลง
จากไตรมาส 1 สืบเนื่องมาจากปัจจัยฤดูกาลที่ส่งผลต่อการมีงานท าของแรงงาน โดยที่ไตรมาส 2 จะเป็นช่วง
ฤดูกาลเพาะปลูก และเป็นช่วงที่ก าลังแรงงานใหมเ่พ่ิงส าเร็จการศึกษาเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงท าให้อัตราการ
มีส่วนร่วมในก าลังแรงงานปรับตัวลดลง 

แผนภูม ิอัตราการมสีว่นรว่มในก าลงัแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ไตรมาส 2 ป ี2563 

   

 หมายเหตุ : อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานจังหวัด =  
 ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

  2.3.2 อตัราการจา้งงาน 
  อัตราการจ้างงานเป็นตัวชี วัดที่แสดงให้เห็นภาวการณ์มีงานท า ในตลาดแรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์  
ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด ในไตรมาส 2 ปี 2563 พบว่าอัตราการจ้างงานในจังหวัดอยู่ที่  ร้อยละ 58.57 
ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 59.48 แต่เมื่อเปรียบเทียบจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนที่อยู่ร้อยละ 65.22 
พบว่ามีแนวโน้มการขยายตัวลดลง ส่วนอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอัตราร้อยละ 58.53 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่าอัตราการมีงานทาในภาคเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ น
จากไตรมาส 1 ปี 2563 จากอัตราร้อยละ 52.54 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
มีสัดส่วนลดลง จากอัตราร้อยละ 61.24 ทั งนี เป็นผลกระทบจาก ไตรมาส 4 ปี 2562 และไตรมาส 1  
ปี 2563 ซึ่งเกษตรกรบางพื นที่ทาการเกษตรกรรม จึงท าให้การจ้างแรงงานในภาคเกษตรเพ่ิมขึ น ส่วนอัตรา
การจ้างงานนอกภาคเกษตร จะมีสัดส่วนที่ลดลงในไตรมาส 2 ปี 2563  กล่าวคือ ในไตรมาส 1 ปี 2563  
มีอัตรา 47.46 ปรับตัวลดลงเป็น 41.47 ในไตรมาส 2 ปี 2563 สาเหตุนั นอาจสืบเนื่องจากแรงงานในภาค
เกษตรเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ภาคเกษตรกรรม อันมีสาเหตุจากการที่เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก ดังแผนภูมิ 
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แผนภูม ิอัตราการจา้งงานใน/นอกภาคเกษตร จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไตรมาส 2 ป ี2563 

 
 ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 : อัตราการจ้างงานนอกจังหวัด =  
 

 : อัตราการมีงานท าใน/นอกภาคเกษตรของจังหวัด =  
 

เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานทาเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยค านวณจาก
จ านวนผู้มีงานท าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจ านวนผู้มีงานท าทั งหมดในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
พบว่าอัตราการมีงานท าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีอัตราร้อยละ 7.22 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 
จากอัตราร้อยละ 8.40 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วลดลง จากอัตราร้อยละ 7.72 ดังแผนภูม ิ

แผนภูม ิอัตราการมีงานท าในอุตสาหกรรมการผลิต จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไตรมาส 2 ป ี2563 

 
 ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  : อัตราการงานท าในอุตสาหกรรมการผลิต =  
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   2.3.3 อตัราการวา่งงาน 
ส าหรับอัตราการว่างงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2563 มีอัตราว่างงาน อัตราร้อยละ 1.02 

เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 อัตราร้อยละ 0.06 อันเป็นผลจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกร
เริ่มเข้าสู่ฤดูกาล การท างานในภาคเกษตร จึงท าให้จ านวนผู้ว่างงานในจังหวัดชะลอตัวและเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันในปีก่อน จากอัตรา 0.18 ซึ่งอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ นจากช่วงเดียวกันกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนด้วย ตามรายละเอียดในแผนภูมิ 

แผนภูม ิอัตราการวา่งงานจังหวดักาฬสนิธุ ์ไตรมาส 2 ป ี2563 

    
 ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  : อัตราการงานท าในอุตสาหกรรมการผลิต =  

 
2.3.4 สถานการณแ์รงงานจังหวดักาฬสนิธุ ์

  สถานการณ์แรงงานจังหวัดไตรมาส 2 ปี 2563 ชว่งเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ขอ
น าเสนอข้อมูลในประเด็นต่างๆ ตามล าดับคือ 1) ก าลังแรงงาน การมีงานท า การว่างงาน 2) การส่งเสริมการมี
งานท า 3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 4) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 5) การประกันสังคม 

1) ก าลังแรงงาน การมีงานท า การวา่งงาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์มีประชากรรวม จ านวน 983,911 คน แยกเป็นประชากรชาย 

จ านวน 487,463 คน คิดเป็นร้อยละ 49.54 ของจ านวนประชากรทั งหมดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากร
หญิง จ านวน 496,448 คน คิดเป็นร้อยละ 50.45 ของจ านวนประชากรทั งหมดของจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ในจังหวัดโดยประชากร
ก าลังแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ นไปมีจานวน 652,988 คน 

ส าหรับผู้มีงานท า 382,431 คน พบว่า ท างานในภาคเกษตรกรรม 223,849 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 58.53 ของผู้มีงานท าทั งหมด ส่วนผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรมมีจ านวน 158,582 คน 
ร้อยละ 41.47 ของผู้มีงานท าทั งหมด ส าหรับในไตรมาส 2 เป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรมุ่งท าการ
เกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติ ปริมาณน  าฝนที่ตกในไตรมาส 1 ปี 2563 มีปริมาณสูง จึงท า
ให้ปริมาณผู้ว่างงานมีจ านวนลดลง ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง อันมีสาเหตุจากราคา
น  ามันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ น ท าให้ผู้ประกอบการต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง โดยเฉพาะเรื่องแรงงาน จึงส่งผล
ให้แรงงานจากนอกภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรม และแรงงานรอฤดูกาลย้ายเข้า ไปอยู่ในภาคเกษตรกรรมมากขึ น 
โดยกลุ่มผู้ท างานภาคการขายส่งขายปลีก มากที่สุดจ านวน 45,012 คน คิดเป็นร้อยละ 11.77 ของผู้มีงาน
ท านอกภาคเกษตรกรรมทั งหมด รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 27,609 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22 
ของผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรมทั งหมด การบริหารราชการและ ป้องกันประเทศจ านวน 26,133 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 6.83 การก่อสร้าง มีจ านวน 17,340 คน คิดเป็นร้อยละ 4.53 และการศึกษา จ านวน 
13,608 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 ตามล าดับ ของผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรมทั งหมด ดังแผนภูมิ 

 

แผนภูม ิผูม้งีานท าจงัหวดักาฬสนิธุ์  
จ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรมนอกภาคเกษตร ไตรมาส 2 ป ี2563 

 

 
  ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

จ านวนผู้มีงานท าในจังหวัดกาฬสินธุ์จ าแนกตามอาชีพในไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวนทั งสิ น 
382,431 คน พบอาชีพของผู้มีงานท า 5 อันดับแรกได้แก่ 

(1) อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 214,874 คน (ร้อยละ 56.18) 
(2) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 51,345 คน (ร้อยละ 13.42) 
(3) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 29,819 คน (ร้อยละ 7.79) 
(4) อาชีพขั นพื นฐานต่าง ๆ 26,392 คน (ร้อยละ 6.90) 
(5) ผู้ปฏิบัติการโรงงาน และเครื่องจักร 15,695 คน (ร้อยละ 4.10) 
 

แผนภูม ิผูม้งีานท าจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ าแนกตามอาชีพ ไตรมาส 2 ป ี2563  

 
 

  ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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เมื่อศึกษาถึงระดับการศึกษาของผู้มีงานทาพบว่า ผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่า
ประถมศึกษา จานวน 206,625 คน (ร้อยละ 31.64) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จ านวน 166,304 คน 
(ร้อยละ 25.46) มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 105,826 คน (ร้อยละ 16.20) มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 103,018 คน (ร้อยละ 15.77) อุดมศึกษา จ านวน 68,586 คน (ร้อยละ 10.50) ไม่ได้รับ
การศึกษา จ านวน 2,375 คน (ร้อยละ 0.36) และไม่ทราบ จ านวน 254 คน (ร้อยละ 0.03) ตามล าดับ 

 

แผนภูม ิผูม้งีานท าจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ าแนกตามระดบัการศึกษา ไตรมาส 2 ป ี2563  

                 

  ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

2.4 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 ตารางที ่ 8  ปญัหา/ความต้องการ และแนวทางการแกไ้ขของประชาชน 

ประเด็น ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข /การพฒันา 
1. ปัญหาขยะ - ปัญหาการจดัการขยะ ปริมาณขยะมาก  

ไม่มสีถานท่ีทิ้งขยะและปัญหาการทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส ์

- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
ลดปรมิาณขยะ การแยกขยะ การน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่และการก าจดัขยะในแต่ละระดบั 
- โครงการก่อสร้างโรงงานก าจดัขยะ เตาเผา
ขยะบ่อฝังกลบขยะ 
- จัดหาสถานท่ีทิ้งขยะที่ถูกหลักสขุาภิบาล เช่น 
บ่อขยะแบบฝัง กลบ รถขดุ และรถไถฝังกลบ 
- จัดสรรงบประมาณในการบรหิารจัดการขยะ 
ครัวเรือนและขยะอเิล็กทรอนิกส์ เช่น รถเก็บ 
ขยะ เพื่อคัดแยกและขนถ่ายขยะ 

2. ทรัพยากรป่าไม ้ - การบุกรุกพื นท่ีป่าและทีส่าธารณะประโยชน์ 
และเขตอุทยานแห่งชาต ิ

- การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
และการสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์การ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
- การจัดตั้งจดุตรวจเพื่อป้องกันการลักลอบ 
ตัดไม ้
- การจัดเจา้หน้าท่ีดูแล ตรวจตราบริเวณปา่ไม้ 
- รณรงค์ และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังตลอดจน 
สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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 2.5 ด้านการศึกษา 
2.5.1 ข้อมลูพื นฐานดา้นการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับในจังหวัด
กาฬสินธุ์ แบ่งเป็น 8 สังกัด มีสถานศึกษาทั งสิ น 1,171 แห่ง บุคลากร 10,672 คน ผู้เรียน 191,805 คน 
 

ตารางที ่ 9  จ านวนสถานศึกษา บุคลากร และผู้เรยีน แยกรายสังกัด 

ที ่ สังกัด 
ปีการศึกษา 2562 รวม 

ผู้เรียน สถานศึกษา บุคลากร ผู้เรียน 
1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน    101,456 

   1.1 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 

174 1,440 21,815 

   1.2 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 

169 1,688 19,403 

   1.3 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 

199 2,359 27,283 

   1.4 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
24 

55 2,640 32,126 

   1.5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
      1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
      2) โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 

 
1 
1 

 
77 

116 

 
387 
442 

2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 53 1,046 19,809 19,809 
3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    13,256 

   3.1 รัฐบาล 6  9,626 
   3.2 เอกชน 12  3,630 

4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

18 459 23,920 
23,920 

5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

   4,220 

   5.1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 589 3,891 
   5.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 1 35 329 

6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    27,648 
    6.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 439  16,248 
    6.2 สถานศึกษา อบต. / ทต. / อบจ. 31  11,400 

7 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10 125 819 819 
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 1 98 677 677 

รวมทั งหมด 1,171 10,672 191,805 191,805 
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 จากตารางที่  9  จ านวนสถานศึกษา บุคลากร และผู้เรียน แยกรายสังกัด ในภาพรวมมีสถานศึกษา
ทั งหมด 1,171 แห่ง บุคลากรทั งหมด 10,672 คน และผู้เรียนทั งหมด 191,805 คน เมื่อพิจารณาราย
สังกัดพบว่า สังกัดที่มีผู้เรียนมากที่สุดคือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน(101,456 คน) 
รองลงมาคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(27,648 คน) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย(23,920 คน) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(19,809 คน) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(13,256 คน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม(4,220 คน) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(819 คน) ตามล าดับ สังกัดที่มีผู้เรียนน้อยที่สุดคือ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม(677 คน) 

 

ตารางที ่ 10  จ านวนผูเ้รยีนแยกระดบัการศึกษา 
ที ่ ระดบัการศกึษา รายละเอยีด ผูเ้รยีน ร้อยละ 
1 
 

ก่อนประถมศึกษา 
 

เตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม 
(ศึกษาพิเศษ) 

387  37,549  19.58 

เตรียมอนุบาล 16,529 
อนุบาล 1 - 3 20,633 

2 ประถมศึกษา ประถมศึกษา 64,172 64,172 33.46 
3 มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น 40,714 40,714 21.23 
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

หรือเทียบเท่า 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 31,346 40,343 21.03 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8,997 

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั นสูง 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 4,806 4,806 2.51 

6 อุดมศึกษา อุดมศึกษา 4,221 4,221 2.20 
รวมทั งหมด 191,805 191,805 100.00 

 

 จากตารางที่ 10  จ านวนผู้เรียนแยกระดับการศึกษา มีผู้เรียน 191,805 คน เมื่อพิจารณาแยก
ระดับการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่มีผู้เรียนมากที่สุดคือ ระดับประถมศึกษามีผู้เรียน 64,172 คน  
(ร้อยละ 33.46) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เรียน 40,714 คน (ร้อยละ 21.23) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีผู้เรียน 40,343 คน (ร้อยละ 21.03) ระดับก่อนประถมศึกษา มีผู้เรียน 
37,549 คน  (ร้อยละ 19.58) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง มีผู้เรียน 4 ,806 คน (ร้อยละ 2.51) 
ตามล าดับ ระดับการศึกษาท่ีมีผู้เรียนน้อยที่สุดคือ ระดับอุดมศึกษา มีผู้เรียน 4,221 คน (ร้อยละ 2.20) 
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ตารางที ่ 11  จ านวนผูเ้รยีนแยกระดบัการศึกษา แยกรายสงักดั 

ที่ สังกัด (ระดับจังหวัด) 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน / นักศึกษา 

ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา รวม 
1 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 1 174 3,869 16,176 1,770         21,815 
2 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 2 169 3,666 13,041 2,696         19,403 
3 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 199 4,682 19,624 2,977         27,283 
4 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 55     18,345 13,781       32,126 
5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
2) โรงเรียนกาฬสนิธุ์ปัญญานุกูล 

 
1 
1 

 
387 

2 

 
 

124 

 
 

158 

 
 

158 
      

 
387 
442 

6 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 53 6,517 11,750 1,361 181       19,809 
7 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1) รัฐบาล 
2) เอกชน 

 
6 

12 
    

 
6,003 
2,825 

 
3,522 

805 

 
101 

 

 
9,626 
3,630 

8 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 18   614 9,361 13,945       23,920 
9 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1) มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์
2) มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ 

 
1 
1 

          390 
 

3,501 
329  

 
3,891 

329 
10 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) สถานศึกษา อบต. / ทต. / อบจ. 

 
439 

31 

 
16,248 

2,178 

 
 

2,843 

 
 

3,510 

 
 

2,869 
   

 
16,248 
11,400 

11 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 10     536 283       819 
12 สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสนิธุ์) 1       129 169 89 290 677 

รวมทั งหมด 1,171 37,549 64,172 40,714 31,346 8,997 4,806 4,221 191,805 
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 2.5.2 ดชันยีอ่ยดา้นการศกึษา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม 
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
การศึกษามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายได้กลายเป็น
เครื่องมือส าคัญต่อการด ารงชีพ รวมทั งการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังสร้างความได้เปรียบในการประกอบอาชีพที่ต้อง
แข่งขันกันในทุก ๆ ด้าน ส าหรับประเทศไทยมีกฎหมายบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องจบการศึกษาภาคบังคับ
และสามารถเรียนได้จนจบการศึกษาขั นพื นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
 การประเมินความก้าวหน้าของคนด้านการศึกษา โดยใช้ดัชนีย่อยด้านการศึกษาเป็นเกณฑ์                         
ในการวัดซึ่งผลการประเมินในภาพรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สรุปสาระส าคัญในพื นที่ส านักงานศึกษาธิการ             
ภาค 12 ตามตารางที่ 10 ดังนี   
     ตารางที่ 12  ดัชนีย่อยด้านการศึกษา 

4 จังหวัดก้าวหน้ามากที่สุด 4 จังหวัดในพื นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 
ล าดับที่ จังหวัด ค่าดัชนี ล าดับที่ จังหวัด ค่าดัชนี 

1 กรุงเทพมหานคร 0.8434 37 ขอนแก่น 0.4172 
2 ชลบุร ี 0.7138 45 มหาสารคาม 0.3764 
3 นนทบุรี 0.7050 48 ร้อยเอ็ด 0.3710 
4 นครปฐม 0.6620 63 กาฬสินธุ์ 0.3181 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 2562 : 31 
 

 ดัชนีย่อยด้านการศึกษาได้สะท้อนการศึกษาของคนไทยทั งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                  
โดยตัวชี วัดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้านการศึกษามี  4 ตัวชี วัด คือ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย                       
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ นไป อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ค่าเฉลี่ยระดับ
สติปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั นประถมศึกษาปีที่ 1 และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งตัวชี วัดดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาคนด้านการศึกษา                   
ของแต่ละจังหวัด  
 1) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ นไป หมายถึง จ านวนระยะเวลาโดยเฉลี่ย 
ที่ใช้ในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ นไป (ทั งการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่า) ซึ่งเป็นการ
ประมวลจากผลรวมของระยะเวลาหรือจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษาของประชากรอายุ  15 ปีขึ นไปหารด้วย
จ านวนประชากรอาย ุ15 ปีขึ นไปทั งหมด  
 2) อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา  หมายถึง ร้อยละของ
จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปีที่เข้ารับการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อจ านวน
ประชากรในกลุ่มเดียวกันทั งทั งหมด  
 3) ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งระดับสติปัญญา 
(Intelligent Quotient : IQ) เป็นความสามารถทางความคิด (Cognitive Intelligence) คือความสามารถของสมองใน
การคิด วิเคราะห์ การใช้เหตุผล การค านวณ การเชื่อมโยง การสร้างความคิดรวบยอด โดยสามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลข
ได้ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถทางสติปัญญา ซึ่งตัวเลขที่ได้นี ก็คือค่า IQ (Intelligence Quotient) 
หรือระดับสติปัญญานั่นเอง ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ระดับปกติ จะอยู่ที่ประมาณ 90 - 110  



                                  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
 

24 

 4) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการ  
ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม   
5 วิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ต่อผลรวมของจ านวนผู้เข้าสอบ 5 วิชา 
ในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที ่6 ทั งหมด ตามตารางที่ ๑2 ดังนี  
 

ตารางที่ 13 ดัชนีย่อยด้านการศึกษา รายตัวชี วัดย่อย (เรียงตามอักษร) 

จงัหวดั 

ตัวชี วัดย่อย 
ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร 

15 ปีขึ นไป 2561 
(ปี) 

อัตราการเข้าเรยีนรวม 
ม.ปลายและอาชีวศึกษา

(%) 

ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา 
(IQ) ของนักเรียน 
ชั น ป.1 (คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ 
O-NET ระดับ 
ม.ปลาย (%) 

กาฬสินธุ์ 7.77 82.32 93.33 30.34 

ขอนแก่น 8.21 95.16 93.12 33.49 

มหาสารคาม 8.00 79.97 95.09 32.58 

ร้อยเอ็ด 7.59 84.03 96.15 31.88 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 2562 : ผ.3 6-9 

  หมายเหต ุ :   1. ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร 15 ปีขึ นไป ปี พ.ศ. 2561  
         2. อัตราการเข้าเรียนรวม ม.ปลายและอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2560 
     3. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนชั น ป.1 ปีการศึกษา 2559 
     4. คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561  
 

ตารางที ่ 14  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562   ชั นประถมศึกษาปีที ่6 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562 

ภาษาไทย 53.24 46.54 -6.70 
คณิตศาสตร ์ 38.35 29.95 -3.71 
วิทยาศาสตร ์ 38.35 33.41 -4.94 
สังคมศึกษาฯ - - - 
ภาษาตา่งประเทศ 33.46 29.35 -4.55 

เฉลีย่ 39.79 34.81 -4.98             

ตารางที ่ 15  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562  ชั นมธัยมศึกษาปทีี ่3 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
   ปกีารศกึษา 2561    ปกีารศกึษา 2562 

ภาษาไทย 53.02 54.97 +1.95 
คณิตศาสตร ์ 27.33 24.37 -2.96 
วิทยาศาสตร ์ 35.17 29.58 -5.59 
สังคมศึกษา - - +3.35 
ภาษาตา่งประเทศ 27.14 30.49 -0.82 

เฉลีย่ 35.67 34.85 -0.82 
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ตารางที ่ 16  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562  ชั นมธัยมศึกษาปทีี ่6 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
 ปกีารศึกษา 2561  ปกีารศึกษา 2562 

ภาษาไทย 41.67 41.67 -2.85 
คณิตศาสตร ์ 23.86 23.86 -2.98 
วิทยาศาสตร ์ 27.97 27.97 0.74 
สังคมศึกษาฯ 22.05 33.05 -0.55 
ภาษาตา่งประเทศ 25.15 25.15 -0.81 

เฉลีย่ 30.34 30.34 -1.26 
          

ตารางที่  17  ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ V-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562   
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
ปกีารศกึษา 2561 ปกีารศกึษา 2562 

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 

41.63 43.63 +2 
 

ตารางที่  18  ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ V-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562   
(ระดับ ปวส.2) 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562 

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 

37.55 40.12 +2.57 
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 ตารางที ่ 19   ผลการทดสอบคณุภาพการศกึษาระดบัชาต ิ(N-NET) ปีการศึกษา 2561-2562  (ระดับประถมศึกษา) 

ครั งที ่
คะแนนเฉลีย่ 
ทกุรายวชิา 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระการประกอบอาชพี 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระการพฒันาสงัคม 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระความรูพ้ื นฐาน 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระการด าเนนิชวีติ 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระทกัษะการเรยีนรู้ 

ครั งที่ 1/2561 42.958 41.98 41.95 39.91 52.49 38.46 
ครั งที่ 2/2561 50.422 45.18 49.44 46.67 63.64 47.18 
ครั งที่ 1/2562 38.488 32.01 38.8 35.53 43.96 42.14 
ครั งที่ 2/2562 45.55 41.70 45.09 42.92 58.68 39.37 

  

 ตารางที ่ 20   ผลการทดสอบคณุภาพการศกึษาระดบัชาต ิ(N-NET) ปีการศึกษา 2561-2562  (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น) 

  

 ตารางที ่ 21   ผลการทดสอบคณุภาพการศกึษาระดบัชาต ิ(N-NET) ปีการศึกษา 2561-2562   (ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หมายเหตุ : ข้อมูลไม่ได้จัดล าดับในระดับประเทศอย่างเป็นทางการ 

ครั งที ่
คะแนนเฉลีย่ 
ทกุรายวชิา 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระการประกอบอาชพี 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระการพฒันาสงัคม 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระความรูพ้ื นฐาน 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระการด าเนนิชวีติ 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระทกัษะการเรยีนรู้ 

ครั งที่ 1/2561 36.528 40.82 34.59 31.98 40.93 34.32 
ครั งที่ 2/2561 36.298 37.11 35.52 30.11 38.91 39.84 
ครั งที่ 1/2562 24.718 34.18 30.83 32.79 39.85 35.94 
ครั งที่ 2/2562 35.50 37.19 42.29 18.88 45.41 38.55 

ครั งที ่
คะแนนเฉลีย่ 
ทกุรายวชิา 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระการประกอบอาชพี 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระการพฒันาสงัคม 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระความรูพ้ื นฐาน 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระการด าเนนิชวีติ 

คะแนนเฉลีย่ 
สาระทกัษะการเรยีนรู้ 

ครั งที่ 1/2561 30.344 35.49 26.63 23.81 33.81 31.98 
ครั งที่ 2/2561 31.54 32.87 26.95 25.38 34.08 38.42 
ครั งที่ 1/2562 29.91 31.78 30.52 26.17 28.40 32.68 
ครั งที่ 2/2562 30.725 47.27 30.59 40.59 37.18 28.98 

26 
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  2.5.3  สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562-2565 
   1. สภาพการจัดการศึกษา 
    1.1 ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี มีโอกาสเข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนใน
ระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนและการจัดการศึกษาในระดับนี ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อม
ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้เพ่ือการเตรียมครูเพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับนี  
    1.2 ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี (ป.1-ป.6) โดยประชากรในกลุ่มนี  บางส่วนยังไม่ได้เข้า
รับการศึกษาภาคบังคับซึ่งเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเด็กอพยพตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด 
นอกจากนี ยังมีเด็กที่มีอยู่ในเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่เดินทางไปเรียนที่ต่างจังหวัด 
    1.3 ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี (ม.1-ม.3) เนื่องจากมีประชากรในกลุ่มอายุนี ให้ความ
สนใจศึกษาในด้านการศึกษาระบบในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นต้น 
    1.4 ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.) ยังมีประชากรที่ยังไม่ได้รับการ
บริการการศึกษาระดับ ม.ปลาย ทั งสายสามัญและสายอาชีพ เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนไม่
สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อไป ท าให้ต้องออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานแต่ก็มีบางส่วนได้เข้าร่วม
โครงการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและอีกส่วนหนึ่งผู้ปกครองมีฐานะดีสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อใน
สถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดอ่ืน 
    1.5 ประชากรกลุ่มอายะ 18-21 ปี (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องจากนักเรียนที่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ผู้ปกครองจะให้บุตรหลานสมัครสอบเข้ารับราชการหรือสมัครเป็นลูกจ้าง ทั งภาครัฐ
และเอกชนหรือไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เลี ยงครอบครัวและจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเมื่อมีงานท า 
 

   2. สภาพปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.1 จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง และรับนักศึกษา

ได้จ านวนน้อยมาก ท าให้ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายส่งบุตรหลานไปเรียนที่ห่างไกลไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
    2.2 นักศึกษาที่จบแล้ว ยังขาดทักษะด้านวิชาชีพ ซึ่งยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน สถานศึกษาไม่สามารถรับเด็กเข้าเรียนได้ครบทุกคน 
    2.3 นักเรียนส่วนมากเรียนสายพณิชยการและอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองแรงงาน 
    2.4 นักศึกษาขาดแหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 
    2.5 สถานประกอบการน้อยไม่สามารถรองรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้ 
    2.6 นักเรียนที่เข้าเรียนมีพื นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่ทันสมัยในการเรียน 
 จดุเดน่ในดา้นการศกึษา  
          จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถาบันทางการศึกษาครบทุกสังกัด ทุกประเภท ทั งในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียน สามารถจัดบริการการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ครอบคลุม 
ทุกพื นที่และมีวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น -
ตอนปลาย) วิชาชีพเฉพาะทางถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์-ดนตรี มีผู้เรียนมาจากหลายจังหวัดตั งแต่ชั น
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับปริญญาตรี 
 จดุดอ้ยในด้านการศึกษา  
          จังหวัดกาฬสินธุ์แม้จะมีสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 4 แห่ง แต่ยังไม่สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงเท่าที่ควร 
 



                                  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
 

28 

3. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มดา้นการศกึษาของจงัหวดักาฬสนิธุ์ (SWOT Analysis)  
  ประเด็นผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก เพ่ือก าหนดจุดแข็ง จุด อ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ท าให้ทราบถึงศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดโดยผลจากการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563)  

ตารางที ่22 ปจัจยัภายนอก 
โอกาส ( + ) อปุสรรค ( - ) 

1. ปจัจยัดา้นสงัคม วฒันธรรม(Social–cultural factors: S) 1. ปจัจยัดา้นสงัคม วฒันธรรม(Social–cultural factors: S) 
1. ประชาชนมีทัศนคติที่ด ี ให้การยอมรับและศรัทธาต่อ
สถานศึกษาทุกระดับที่มีอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. ประชาชน รวมทั งหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน ให้ความ
ร่วมมือและสนบัสนุนการจัดการศกึษาของสถานศึกษาทุกระดับ
ที่มีอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ ์
3. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณ ี
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่ง
การศึกษา มีแบบอย่างที่ด ี มีความรักในประเพณ ีวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่น 
4. โรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ตั งอยู่ในเขต
ชุมชนและมีการคมนาคมที่สะดวก 
5. จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานท่ีส าคญัทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื อต่อการเรยีนรู้ 
6. ผู้ปกครองที่มีศักยภาพนิยมส่งลูกหลานเข้าเรยีนในโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสยีงในตัวจังหวัด และให้ความ
ไว้วางใจ เชื่อมั่นในครูผูส้อน  

1. มีแหล่งบริการที่ยั่วยุด้านอบายมุขอยู่ใกล้เคียงบรเิวณ
โรงเรียน เช่น ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ส่งผลเอื อให้เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ติดเกมส์ ทะเลาะวิวาท แต่ง
กายไมเ่หมาะสม ยุ่งเกีย่วกับอบายมุข 
2. โครงสร้างประชากร ด้านการคมุก าเนิด ส่งผลให้ประชากร
วัยเรียนลดลง 
3. สถาบันครอบครัวมปีัญหาการหย่าร้างมากขึ น 
4. ผู้ปกครองขาดทักษะการเลี ยงดู และการส่งเสริมการพัฒนา
บุตรหลาน ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
5. จ านวนแม่วัยใสเพิ่มมากขึ น 
6. ปัญหาความรุนแรงทางเพศกับผู้เรยีนเพิ่มมากขึ น 
 
 
 
 
 

2. ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technological factors: T) 2. ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technological factors: T) 
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีส่งผลใหโ้รงเรียนมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์อินเตอรเ์น็ต
และโทรศัพท์เคลื่อนที่) ส่งผลท าให้นักเรียนเกดิความรอบรู้และ
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. สินค้าด้านเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
มีราคาถูกลง เอื อต่อการจัดหาได้ง่ายขึ น 
4. หน่วยงานภายนอกเห็นความส าคัญและความจ าเป็นใน  
การใช้เทคโนโลยีจึงให้การส่งเสริมสนับสนุน ส่งผลท าใหม้ีสื่อ
การเรยีนการสอนคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรยีนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน ์
 

1. ขาดแหล่งสืบค้นข้อมลู แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลาย ทั งสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน
ที่อยู่ใกล้โรงเรยีน 
2. ชุมชนขาดการควบคมุการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น 
ร้านอินเตอรเ์น็ต ร้านเกมส์ โทรศพัท์เคลื่อนที่ท าให้นักเรียน
บางส่วนไปใช้ในทางที่ผิด 
 

3. ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ (Economic factors: E) 3. ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ (Economic factors: E) 
1. ผู้ปกครองและชุมชนส่วนหน่ึงมีรายได้เพิม่ขึ น นักเรียน 
มีรายได้ระหว่างเรียน เศรษฐกิจชุมชนเอื อประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
2. โรงเรียนได้รับการสนบัสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา องค์กรเอกชน ร่วมกบัทางโรงเรียนไดร้ับการ
บริจาคทุนทรัพย์และวสัดุอุปกรณส์นับสนุนการศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนมโีอกาสทางการศึกษาท่ีมปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ น 
 

1. ปัญหาทางดา้นภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลใหผู้้ปกครอง
บางส่วนขาดความคล่องตัวด้านคา่ใช้จ่ายของบุตรหลาน และ
ขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
2. ค่าครองชีพสูงรายไดต้่ า ขาดการส่งเสริมอาชีพเสรมิใน
ชุมชน ผู้ปกครองมีภาระหนี สิน ส่งผลกระทบต่อการให้การ
สนับสนุนด้านการศึกษา 
3. ผู้ปกครองส่วนหน่ึงมีฐานะยากจน 
4. ประชาชนขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินท่ีดี 

26 
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โอกาส ( + ) อปุสรรค ( - ) 
4. ปจัจยัดา้นการการเมอืง กฎหมายและนโยบาย  
(Political and legal factors: P) 

4. ปจัจยัดา้นการการเมอืง กฎหมายและนโยบาย  
(Political and legal factors: P) 

1. พระราชบัญญตัิการศึกษา ให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. นโยบายให้โรงเรียนจดัการเรียนการสอนตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหน็ความส าคญัและสนับสนุน
งบประมาณในการจดัการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
5. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้น าชุมชนมคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียน
ได้รับการสนบัสนุนมากขึ น 
 

1. การลดอัตราก าลังเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา 
2. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่อง 
3. นโยบายการจดัสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่
เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน/สถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา 
4. การก าหนดแนวทางการปฏิบตังิานของต้นสังกัดเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
5. ผู้ปกครองบางส่วนไมเ่ข้าใจนโยบายปฏริูปการศึกษา  
ขาดความรูเ้รื่องกฎหมาย และ พระราชบัญญัติการศึกษา 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
6. การจดัสรรทรัพยากรในการจดัการศึกษาไม่สอดคล้อง 
กับความต้องการของโรงเรียน 
 

 

 ตารางที ่23  ปจัจยัภายใน 
 

จดุแขง็ ( + ) จดุออ่น ( - )   
1. ดา้นโครงสรา้งและนโยบายองคก์ร (Structure: S1) 1. ดา้นโครงสรา้งและนโยบายองคก์ร (Structure: S1) 
1. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เขม้แข็ง และมี
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานมีการก าหนดนโยบาย
ที่ชัดเจน 
2. สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้
ความสามารถของผูเ้รียนตามศักยภาพครอบคลมุทุกด้าน 
3. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยดีิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนรู้และการกระจายข่าวสาร 
4. สถานศึกษาจดักิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนทีต่ิด 0, ร, มส  
ได้เพียงพอต่อระดับคณุภาพท่ีต้องการพัฒนา 
5. สถานศึกษาก าหนดนโยบายโดยมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ฝ่าย มีการสื่อสารภายในองค์กรทีม่ีความถูกต้องชัดเจน  
ส่งผลใหไ้ดร้ับความร่วมมือจากบคุลากรทุกฝา่ยเป็นอย่างด ี
6. บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ และมปีระสบการณ์ในการ
ท างานที่หลากหลายเปน็ผลด ีต่อการจัดการศึกษาทีม่ีประสิทธภิาพ 

1. การจดัหลักสูตรในท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนตามลักษณะของ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ไมม่ีการน าหลักสูตรท้องถิ่นมาบูรณาการกิจการเรียนรู้ให้
หลากหลาย 
3. ครูยังขาดทักษะการน าหลักสตูรไปใช้ 
4. ยังขาดความรู้ความเข้าใจหลักสูตร 
5. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลใหไ้มส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีการเรยีนการสอนไดเ้ต็มตามศักยภาพ 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายของโรงเรยีนน้อย จึงส่งผลท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลผุล 

2. ดา้นการบรกิารและคณุลกัษณะผูเ้รยีน (Service / 
Products: S2) 

2. ดา้นการบรกิารและคณุลกัษณะผูเ้รยีน (Service / 
Products: S2) 

1. สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้และ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรยีนอย่างหลากหลาย 
2. สถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพการศึกษา ท าให้สามารถ
ยกระดับการบริการและนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดบัสูง เรียนจบตามหลกัสตูร สอบเข้าเรยีนต่อในระดับ ที่สูงขึ น 
3. มีการจัดหลักสตูรสถานศึกษา จัดท าสาระเพิ่มเตมิ หลักสูตร
ท้องถิ่นอย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียนสามารถ
น าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. โรงเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ ส าหรบัจัดการศึกษาและการ
บริการดา้นสาธารณูปโภคไม่เพยีงพอ 
2. ผู้เรียนบางส่วนไมต่ระหนักถึงความส าคญัของการศึกษา 
ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบางวิชาและคะแนน  
O-NET ของนักเรียนยังไมเ่ป็นที่น่าพอใจ 
3. ผู้เรียนบางส่วนไมต่ระหนักถึงความส าคญัของการศึกษา
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต่ าและจ านวนผู้จบ
การศึกษาของโรงเรยีนไมค่รบ 100% 
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จดุแขง็ ( + ) จดุออ่น ( - )   
4. สถานศึกษาจดัการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั งด้าน
ความรู้และเทคโนโลยีและสถานท่ีบริการส าหรับนักเรียน ชุมชน
และหน่วยงานอ่ืนๆ 
5. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้าน
ความรู ้คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามัย หลักประชาธิปไตย 
ความคิดสร้างสรรค ์และส่งเสริมจติสาธารณะในโรงเรียน 
3. ดา้นบคุลากร (Man: M1) 3. ดา้นบคุลากร (Man: M1) 
1. ครูและบุคลากรมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอน และงานพิเศษ ส่งผลให้การ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งผล
ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
3. ครแูละบคุลากรได้รับการเสรมิแรง มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4. ครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กร รักและมสี่วนร่วม ในการ
ท างานส่งผลให้เกดิความสามัคคีในหมู่คณะ 
5. ครูครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
6. ครมูีศักยภาพในการพัฒนาผูเ้รยีนสู่ความเปน็เลิศทางวิชาการ 
7. ครูน าเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู ้และภมูิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรียนการสอน 
8. ครูและบุคลากรมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยไม่ต้องอาศัยค าสั่ง 
9. ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรูคุ้ณค่าขององค์กร 
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
10. ผู้บริหารและครสู่วนใหญไ่ดร้บัการยอมรบัจากผู้ปกครอง
และชุมชนในการจัดการศึกษา 
 

1. ครูและบุคลากรไม่เพยีงพอในบางสาขาวิชา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
3. ครูมภีาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกระจายงานไม่เท่า
เทียมกัน 

4. ดา้นการเงนิ (Money: M2) 4. ดา้นการเงนิ (Money: M2) 
1.สถานศึกษามีการจดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุก
ฝ่ายมสี่วนร่วมท าให้ใช้จ่ายตรงตามความต้องการ 
2. สถานศึกษาไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
หน่วยงานอ่ืน และชุมชนในการพฒันาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

 

5. ดา้นวสัดอุปุกรณ ์(Materials: M3) 5. ดา้นวสัดอุปุกรณ ์(Materials: M3) 
1. สถานศึกษาจัดซื ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอยา่งคุ้มคา่ 
2. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ีเพยีงพอเหมาะสมกับจ านวน
นักเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีอย่างสม่ าเสมอมี
ความพร้อมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและให้บริการ
แก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 
3. สถานศึกษาไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกใน
ด้านการจดัหาสื่อ นวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมยั ที่ใช้ใน
การเรยีนการสอนซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

1. วัสดคุรุภณัฑ์ขาดคุณภาพ มีสภาพเก่า ช ารุด ไมเ่พียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 
2. ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือไม่หลากหลาย  
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและสืบคน้ 
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จดุแขง็ ( + ) จดุออ่น ( - )   
4. ห้องพิเศษต่างๆ ไม่เพียงพอ หอประชุมไม่เหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียนที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมนักเรียนโสตทัศนปูกรณ์  
ไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง ส่งผล 
ท าให้การซ่อมแซมอุปกรณล์่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน 
6. ดา้นการจดัการ (Management: M4) 6. ดา้นการจดัการ (Management: M4) 
1. ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของครู และ
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
2. สถานศึกษามีการประชาสมัพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผา่น
ช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย 
3. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดย
ใช้หลักการมสี่วนร่วม และมอบหมายงานตามความถนัดส่งผล
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ก้าว
ไกล มีคณุธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ด ี
5. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักความเป็นกัลยาณมิตรในการ
ปฏิบัติงาน 
7. ครูและบุคลากรทุกคน มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  
8. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ทั งภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 

1. ขาดการใช้ฐานข้อมลูสารสนเทศร่วมกัน 
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สว่นที ่2 
บริบททีเ่กีย่วขอ้ง 

 

๑. ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย                
มีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
20 ปี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 

  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

  เป้าหมาย 
   1. ความมั่นคง 
  1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก  
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ   
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
       2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาต ิศาสนาและพระมหากษัตริย ์
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่               
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
    2. ความมั่งคัง่    
       1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
 2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอก 
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
       3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
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  3. ความยั่งยืน 
  1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
       วัตถุประสงค์  
    1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
    2) เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
    3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
    4) เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 

 กรอบยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 

  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพศกัยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตใหส้นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสรา้งความมั่นคงและการลดความเหลือ่มล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรงุโครงสร้างบทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
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๒. แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  23 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นความมั่นคง 
2. ประเด็น การต่างประเทศ 
3. ประเด็น การพัฒนาการเกษตร 
4. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. ประเด็น สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
6. ประเด็น การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7. ประเด็น โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิติกส์และดิจิทัล 
8. ประเด็น พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานประกอบการยุคใหม่ลิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
9. ประเด็น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
10.ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11.ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12.ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
13.ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขขภาวะทีดี 
14.ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
15.ประเด็น การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
16ประเด็น การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
17.ประเด็น การสร้างหลักประกันทางสังคม 
18.ประเด็น การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
19.ประเด็น การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
20.ประเด็น การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
21.ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22.ประเด็น การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23.ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ซึ่ง แผนแม่บทที่กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน จ านวน 2 
ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายของแผน : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดร้ับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

 สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบด าเนินการ จ านวน 1   แผนย่อย คือ 
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แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  
มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
 ๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับ
โลกการท างาน  
 ๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนัก
คิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 
 ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุข
กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดแผนย่อย  
  เป้าหมาย :วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF) 
 

 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้    
   เป้าหมายแผนแม่บท 

          ๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

          ๒. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้น 
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ตัวช้ีวัดแผนแม่บท 
1.คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  (คะแนนเฉลี่ย) 
2.อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

  3.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) (คะแนน) 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบแผนซึ่งประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 
   แผนยอ่ย 12.๑ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    เป้าหมาย แผนย่อย 
       คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    ตัวช้ีวัดแผนย่อย 
       1.สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
       2.อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 
       3.อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

       แนวทางการพัฒนา 
  ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
  ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  ๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ๕) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ  
 

  แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
      เป้าหมาย แผนย่อย 
      ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
  

                  ตัวช้ีวัดแผนย่อย 
       1.สัดส่วนสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
       2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 

       แนวทางการพัฒนา 
  ๑) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
  ๒) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ 
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๓. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
  

  วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเปน็คนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจรยิธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ด ี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้ 
   3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4) เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน    
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง 
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ 
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความรว่มมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย ๖ เป้าหมาย ทั้งนี้ มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน ๓ เป้าหมาย 
  เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์                          
มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  เป้าหมายที่ ๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ  
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ                 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  เป้าหมายที่ ๖ ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย ์ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน  
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย ในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้ 
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 การสรา้งความเปน็ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ 
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิด
ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุน
การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความชว่ยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากร
กลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือ
สร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสรา้งความมัน่คงแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความมัน่คัง่และยั่งยนื 
ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 20 
ปีข้างหน้า 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การบรหิารจดัการในภาครฐั การปอ้งกนัการทจุรติประพฤติมชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายทั้งการ
บริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชน มีส่วน
ร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และ
วางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
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4. แผนปฏริูปประเทศดา้นการศกึษา 
 

           มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 7 ด้าน  
 

ซึ่งประเด็นปฏิรูปที่มีล าดับส าคัญสูงสุดและต้องด าเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วนมี 6 ประเด็นคือ 
 (1) ยกเครื่องระบบการศึกษา โดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
รวมถึงกฎหมายส าคัญอ่ืน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ 
 (2) บุกเบิกนวตักรรมของการจดัการศกึษาระดับโรงเรยีน กลุม่โรงเรยีน หรือการจดัการระดบั
พื้นที ่โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา  ผ่านการขับเคลื่อนเรื่อง
สถานศึกษาท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการด าเนินการของการศึกษา 
 
 
 (3) น าเสนอแนวทางการปรบัหลักสตูรการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปสู่ 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 จัดตั้งสถาบัน
หลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  ส าหรับการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
 (4) สรา้ง “ดจิิทลัแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรูแ้ห่งชาติ” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
น าความรู้และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน  นักเรียน และครูทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 
 (5) จดัระบบการผลิตครูใหม้คีุณภาพและสมรรถนะความเปน็ครู ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือ 
แผนงานเพ่ือการผลิตและพัฒนาครูส าหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ให้ตรงตามความจ าเป็นของ
ประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษาส าหรับท้องถิ่นขาดแคลน 
 (6) ให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและ การปฏิรูปการศึกษา
ให้เริ่มด าเนินการได้และมีความต่อเนื่องในระยะยาว (https://www.moe.go.th/websm/2019/3/181.html) 
 
5. นโยบายความมั่นคงแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2558-2564)   
   

  วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกใน
ประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
 

  นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้  
   นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย ดังนี้ 
    นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 
 

https://www.moe.go.th/websm/2019/3/181.html
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    นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) ส่งเสริม 
ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
 นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  3.3) เสริมสร้าง 
สันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 
 

6. นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตร)ี ดา้นการศกึษา 
 

  ตาม มาตรา ๑๖๒ รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์                             
และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ                           
ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เข้ารับหน้าที่  
  ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อย               
เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ารับหน้าที่จะด าเนินการไปพลางก่อน              
เพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได้  
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 2๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนดนโยบายหลักไว้ 1๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน ซึ่งมีนโยบาย
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
  นโยบายหลัก จ านวน 6 ด้าน  ได้แก่ 

 ๑) ดา้นที ่2 การสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
   ข้อ 2.2 ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ 

การมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่
ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส าคัญท่ีสุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมปรับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ข้อ 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่าง 
เคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้า
และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข 
 ๒) ดา้นที ่3 การท านบุ ารงุศาสนา ศลิปและวฒันธรรม 
 ข้อ 3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์  
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมือง ที่ดี โดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึ งผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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 3) ดา้นที ่5 การพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขง่ขนัของไทย 
 ข้อ 5.2  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 ข้อ 5.2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการราย 
ใหม่ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุง
กฎระเบียบให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและ
ออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพ้ืนที่ มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 
 ข้อ 5.2.4 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการ 
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส าหรับ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการ และสถาบัน
เฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถ เป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาและบ่ม
เพาะศักยภาพ ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 
 ข้อ 5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว สู่ชุมชน โดยพัฒนา 
เครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน 
และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่ มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น 
ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและท าธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้
มากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 

      ข้อ 5.9.3 ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพ่ิมช่องทาง ในการ
เข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งเงินและการระดมทุน เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน าเสนอ
แนวคิด พัฒนาแอพลิเคชัน นวัตกรรม และด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

4) ด้านที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
ข้อ 6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 

 ข้อ 6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้ เป็น เมืองมหานครการบิน 
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับ
ภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
เร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ เพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยี 
ขั้นสูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

5) ด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
ข้อ 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ข้อ 8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส 
พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่
ค านึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและ
สุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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 ข้อ 8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลาย ของเด็ก
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 
 ข้อ 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0  
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม 
และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 
รวมทั้งเร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
 ข้อ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

 ข้อ 8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึง ความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ข้อ 8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง 
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและทบทวนรูปแบบการ
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 
 ข้อ 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 
ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในอนาคต 

 นโยบายเร่งด่วน  จ านวน ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ดา้นที ่2 การปรบัปรงุระบบสวสัดิการและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน 
 ๒) ดา้นที ่6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกจิของประเทศสูอ่นาคต 
 ๓) ดา้นที ่7 การเตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษที ่21 

 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล 
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ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา
สู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อ
ออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องการ
สร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
7. แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2560 - 2579)   
 

  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ 
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
   4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 
   เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว แผนการศึกษาแห่งชาติ                
ได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ 
   ด้านที่ ๑ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี 
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  (3Rs8Cs) ประกอบด้วยลักษณะและทักษะต่อไปนี้ 
   *3Rs  ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (writing) และการคิดเป็น (Arithmetic) 

*8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical  
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน 
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)                   
ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion) 
   ด้านที่ ๒ เป้าหมายด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาที่ส าคัญ ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่าง ทั่วถึง 
(Access) 
              เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity) 
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               เป้าหมายที่ 3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพ (Quality)  
         เป้าหมายที่ 4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา          
ที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
    เป้าหมายที่ 5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
             แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก                    
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย                      
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เป้าหมาย 
    ๑) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    3)  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรมเพื่อสรา้ง ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
   เป้าหมาย 
    1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
    3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
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   แนวทางการพัฒนา 
    1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน             
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
    3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต               
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 
    1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
    3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร                
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
    5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
    6) ระบบการผลิตครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
    7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 

   แนวทางการพัฒนา 
    1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
    2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ                      
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
    3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ                         
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
    4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
    5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 
    1)  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคน ทุกช่วงวัย 
    3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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   แนวทางการพัฒนา 
    1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
    3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 
    1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร                 
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต    ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม  และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
    2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต                 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 
    1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 
    2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา 
    3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
    4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
    5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

   แนวทางการพัฒนา 
    1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
    2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
    4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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8. นโยบายการจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร  
(นายณฏัฐพล ทปีสุวรรณ)  

 

 หลักการ 
 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต  
             2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ตามนโยบายประชารัฐ 
 

 ระดบัก่อนอนบุาล 
  เน้นการประสานงานกับส่วนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้าน
สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 

 ระดบัอนบุาล 
เน้นการสร้างวามร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง 
 

 ระดบัประถมศกึษา 
มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
๑) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยการใช้กระวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
๒) เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
๓) เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
๔) เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  เพ่ือการพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก

ประสบการณ์จิรงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูด้วยการัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

๕) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
๗) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
๘) จัดให้มีโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

 ระดบัมธัยมศกึษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

๑) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

๒) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี
งานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
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 ระดบัอาชวีศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน 
ภูมิภาค หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

๑) จัดการศึกษาด้วยระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
๒) เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
๓) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
๔) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

๑) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
๒) จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่วัยสังคมสูงวัย 

 

  การขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ 
   ๑) ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
   ๒) จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
   ๓) ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
   ๔) ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง 
ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน 
   ๕) ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง 
ตามความต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค 
   ๖) ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณการการท างานร่วมกับหน่วย  จัดการศึกษา 
   ๗) เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้
เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
   ๘) ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร
อธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
   ๙) วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
   ๑๐) ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๑๑) ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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9. นโยบายและจดุเนน้ของกระทรวงศกึษาธกิาร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 

 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 
2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1. ปรบัรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบรหิารจดัการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม 
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ  
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรือ้และเปลีย่นแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการ แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3. ปรบัรื้อและเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารจดัการและพฒันาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธกิาร  
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรบัรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจดัการศึกษาและการเรยีนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 

 จดุเนน้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

1.1  การจดัการศกึษาเพื่อคุณวฒุิ 
•  จดัการศกึษาทกุระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
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•  สง่เสริมการพฒันากรอบหลกัสตูรระดับท้องถิน่และหลกัสูตรสถานศึกษา ตาม 
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

•  พัฒนาผูเ้รียนให้มทีักษะการคดิวเิคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจ์ริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

•  พัฒนาผูเ้รียนให้มคีวามรอบรูแ้ละทกัษะชวีติ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต 
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2  การเรยีนรู้ตลอดชวีติ 
 • จดัการเรียนรูต้ลอดชวีติส าหรบัประชาชนทกุชว่งวยั เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 • สง่เสรมิการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมส าหรบัผูท้ี่เขา้สูส่งัคมสงูวยั อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลกัสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
 • สง่เสริมโอกาสการเขา้ถงึการศกึษาเพื่อทักษะอาชีพและการมงีานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน   ต่างด้าว) 
 • พฒันาครใูห้มทีักษะ ความรู ้และความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ปัญญาประดิษฐ ์
และภาษาองักฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
 • พฒันาครอูาชวีศกึษาทีม่ีความรูแ้ละความสามารถในทางปฏบิตั ิ(Hands – on  
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ 
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 • พฒันาสมรรถนะและความรูค้วามสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 2. การพฒันาการศึกษาเพือ่ความมัน่คง 
 • พฒันาคณุภาพการศึกษาในพื้นทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 • เฝา้ระวงัภยัทกุรูปแบบทีเ่กดิขึ้นกบัผู้เรยีน คร ูและสถานศกึษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
 • สง่เสริมให้ใชภ้าษาท้องถิ่นรว่มกบัภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ปลูกฝงัผูเ้รยีนใหม้หีลักคิดทีถู่กต้องดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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 3. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
 • สนบัสนนุใหส้ถานศึกษาอาชวีศึกษาผลติก าลงัแรงงานทีม่คีุณภาพ ตามความเปน็เลศิของแต่
ละสถานศึกษาและตามบรบิทของพืน้ที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 • สนบัสนนุใหส้ถานศึกษาอาชวีศึกษาบรหิารจัดการอย่างมคีุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 • พฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพือ่การเรยีนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 • ศึกษาและปรบัปรงุอตัราเงนิอุดหนนุคา่ใชจ้า่ยต่อหวัในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 • ระดมสรรพก าลงัเพื่อสง่เสรมิสนบัสนนุโรงเรียนน าร่องพืน้ที่นวตักรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจดัการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม 
 • เสริมสรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจ ความตระหนัก และสง่เสริมคุณลกัษณะและพฤตกิรรมที่พึง
ประสงคด์า้นสิ่งแวดล้อม 
 • สง่เสริมการพัฒนาสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได้ 
 6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
 • ปฏริปูองคก์ารเพือ่ลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย     เป็นต้น 
 • ปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบทีเ่ปน็อปุสรรคและขอ้จ ากดัในการด าเนนิงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 • สนบัสนนุกจิกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ 
 • พฒันาระบบฐานข้อมลูดา้นการศึกษา (Big Data) 
 • พฒันาระบบการบรหิารจดัการและพฒันาก าลงัคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ 
 • สนบัสนนุใหส้ถานศึกษาเปน็นติิบคุคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 • จดัตั้งหนว่ยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดบัจงัหวดั เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 • สง่เสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรยีนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

 การขับเคลื่อนนโยบายและจดุเนน้สู่การปฏบิตัิ 
 1. ใหส้ว่นราชการ หนว่ยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธกิาร น านโยบายและจดุเนน้ เปน็กรอบ
แนวทางมาใชใ้นการวางแผนและจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) 
งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการ
จัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวน
งบประมาณท่ีมีความซ้ าซ้อน 
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 2. ให้มคีณะกรรมการตดิตาม ประเมนิผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจดุเนน้สู่ 
การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ  โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 3. กรณมีีปญัหาในเชงิพืน้ที่หรือข้อขดัข้องในการปฏบิตัิงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 

 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
10. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 

  กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักเป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่า  
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมี
กลไกขับเคลื่อนส าคัญในรูปแบบ “คณะกรรมการอ านวยการการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา” ได้แก่ 
  * ปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางการศึกษา 
  * ปัญหาการไม่รู้จักตนเอง 
  * ผลการประเมินโครงการ PISA ๒๐๑๕ 
  * การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวรองรับยุคดิจิทัล 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการหน่วยงานหลักในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ 
เอกชน และประชาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ข้อ คือ 

๑) เพ่ือสร้างการรับรู้เข้าใจถึงที่มา หลักการส าคัญ และความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับนโยบายและแผนการด าเนินงานของประเทศไทย 

๒) เพ่ือวิเคราะห์บริบทและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับจังหวัดและภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการประสานการวิจัย
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDG MOVE) มีความประสงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่อง SDG๔ 
เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงกับการท างานให้เข้มข้น รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานในระดับต่างๆ มากขึ้น 
และเป็นประโยชน์กับบุคลากรของหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีส่วนรับผิดชอบในการขัยเคลื่อน SDG๔  
      ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) มีทั้งหมด 
๑๗ เป้าหมาย โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ ๔ ด้านคุณภาพการศึกษา 
(Quality Education) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม(Sustainable 
Development Goals - SDGs) และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ 
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  ๑) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
  ๒) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัดการ 
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความ
พร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  ๓) เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยที่มีราคาท่ีสามารถจ่ายได้และมีคุณภาพภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
  ๔) เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
ส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
  ๕) ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่ง
รวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียมภายในปีพ.ศ. 
๒๕๗๓ 
  ๖) สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิงสามารถอ่าน
ออก เขียนได้ และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
  ๗) สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความ
รุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรม
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
  ข้อ ๔.a) สร้าง และยกระดับคุณภาพอุปกรณ์ เครื่องมือทางการศึกษาท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก  
ผู้พิการ และคนทุกคนให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม และมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกเพศทุกวัย 
  ข้อ ๔.b) ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกส าหรับประเทศท่ีก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพและโปรแกรมด้านเทคนิค วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนา
แล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
  ข้อ ๔.c) เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการฝึกอบรม ครูประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
 
11. แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ์ พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) 
 

  11.1 เปา้หมายการพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2561 – 2565 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของ
การพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ดังนี้ 
  “มั่งคัง่ดว้ยเกษตรปลอดภยั ไม่ทิง้ใครไวข้้างหลงั” 
 

  11.2 ประเดน็การพฒันาจงัหวดั 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการ
พัฒนารวมที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา  1 ประเด็นการพัฒนา รายละเอียด ดังนี้ 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 
   เป้าประสงค์ 
   1. ประชากรของจังหวัดได้รับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย 
 

   แนวทางการพัฒนา 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยปฐมวัย วันรุ่น วัยเรียน 
     CSF๒.๑ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในทุกช่วงวัย 
     CSF๒.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     CSF ๒.๓ ส่งเสริมการจัดการสอนอาชีพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     CSF ๒.๔ ส่งเสริมการสร้างกลไกลกระบวนการแนะแนวงานอาชีพในสถานศึกษา 
 
12. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
 

  12.1 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
              พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
  ๑) บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
  ๒) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
             ๓) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง  
และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

๕) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

13. แผนบรูณาการด้านการศกึษาระดบัภาค (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 
 

 วสิยัทัศน์  
“ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตสามารถพ่ึงตนเองได้

อย่างมีความสุขและยั่งยืน” 
 

 พันธกจิ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และเชื่อมโยงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของหลักสูตรและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการแข่งขันในเวทีโลก 
 

 เป้าหมาย 
  1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  3. ประชากรวัยเรียนและวัยท างานมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. ประชากรวัยเรียนและวัยท างานมีศักยภาพในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก 
 

 ทิศทางแผนบรูณาการดา้นการศกึษาระดบัภาค (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2. พัฒนาศักยภาพของประชากรทุกช่วงวัย 
3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบการจดัการศกึษา และกระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
  เป้าหมาย 

1. มีระบบการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชากรได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลาย รูปแบบ 
2. มีกลไกในการจัดการศึกษาผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อเนื่อง เชื่อมโยงของทุก

ภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ต่อเนื่องเชื่อมโยงและบูรณาการ

ในการพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของสังคม ชุมชน และผู้ประกอบการ 
4. มีระบบการประเมินผลเชิงพัฒนาผู้เรียน 
5. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
6. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และสามารถอยู่ร่วมผู้อ่ืนในสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
7. ครูมีทักษะในการจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
8. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ 
9. มีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
10. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 กลยทธ ์
  1. สร้างระบบการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชากรได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่
หลากหลาย รูปแบบ 
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
สามารถน าเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ต่อเนื่องเชื่อมโยงและบูรณา
การในการพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของสังคม ชุมชน และผู้ประกอบการ 
  4. พัฒนาระบบการประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองผ่าน
การเรียนรู้ Active Learning 
  6. ส่งเสริมละพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ผ่านการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย 
  7. พัฒนาผู้บริหาร และครูให้มีทักษะในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายผ่านกระบวนการ PL 
  8. ส่งเสริม และพัฒนาการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาศกัยภาพของประชากรทกุชว่งวยั 
  เป้าหมาย ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1. ช่วงวัยแรกเกิด-ปฐมวัย 0-5 ปี  
  2. ช่วงวัยนักเรียน 5-14 ปี 
  3. ช่วงวัย/นักศึกษา 15-21 ปี 
  4. ช่วงวัยท างาน 21-59 ปี 
  5. ช่วงวัยผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 สง่เสริมพฒันานวตักรรม และเทคโนโลยดีจิิทลั 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขอประชากร 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุน 
 

14. แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาภาค 12 
 

 วสิยัทัศน์  
ประชากรทุกช่วงวัยในร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง    

 

 พันธกจิ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาที่
ทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรทุกช่วงวัยและการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ 
ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ 
 1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพ้ืนที่ 
 3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 เป้าประสงค ์
  1. ประชากรทุกช่วงวัยมีโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทั่วถึงเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ 
  2. เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
  3. ประชากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามบริบทของพ้ืนที่ร้อยแก่นสารสินธุ์ 
  4. ประชากรทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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สว่นที ่3 
สาระส าคญัของแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดักาฬสนิธุ ์พ.ศ.2563-2565 

 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ระยะ 3 ปี  
พ.ศ. 2563-2565 ตามกรอบและแนวทางส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพ่ือวางแผนและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในทุกด้าน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ที่มีความเชื่อมโยงการ
จัดการศึกษาทุกระดับ การด าเนินงานใช้ทฤษฎี และหลักการวางแผน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามล าดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เป็นส าคัญ ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับ
อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 ดังนี้  
 

วสิยัทัศน ์ 
  “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต1  อย่างมีคุณภาพ2 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข3  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4  สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น5   
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 216” 
 

ค านยิามวสิยัทัศน ์
1. เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล  

อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิต 
ที่สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 
  2. คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข หมายถึง ผู้เรียนได้รับการศึกษา มีงานท า มีรายได้ไม่ยากจน 
  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
  5. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้แก่ ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข้าวเขาวงวัฒนธรรมผู้ไท  
ผ้าไหมแพรวาและอ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือเป็นความรู้และเทคนิคท่ีนามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบทอด
และเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
  6. ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช้ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
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พันธกจิ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วถึง 

เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ 
3. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ทุกระบบ 
6. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์รวม  
 ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุคใหม่  
    ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

เป้าประสงค์รวม 
 1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
  2. หน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคง
ยั่งยืน และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหม่  
  4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน 
เป้าประสงค ์: ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อค่านิยม ตามระบอบ

ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถด ารงชีพอย่างเป็นสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธท์ี ่1 : เสริมสร้างให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตวัชีว้ดั 
     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการ

หลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความต่อเนื่อง (ร้อยละ ๑๐๐) 
     2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติด (ร้อยละ ๑๐๐) 
     3. จ านวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านปลอดสารเสพติด 

คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน (สถานศึกษา จ านวน ๑๐ แห่ง) 
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กลยทุธท์ี ่2 : เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม 
ตวัชีว้ดั 
     4. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ (ร้อยละ ๑๐๐) 
     5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี  (ร้อยละ 100) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนองต่อ

ความต้องการของตลาดแรงงานในการแข่งขันศตวรรษท่ี 21 
กลยทุธท์ี ่1 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู้บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ตวัชีว้ดั   
     ๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ100) 
กลยทุธท์ี ่2 : ส่งเสริม สนับสนุน การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช้ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  
ตวัชีว้ดั   
     2. ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนปกติ (ตั้งแต่ ป.1-ป.6) ( ร้อยละ 100) 
     3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 

เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
     4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม

ศึกษา (ร้อยละ 10) 
     5. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 

แต่ละสาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป (ร้อยละ 10) 
     6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านอ่านออก

เขียนได้ คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด้านอาชีพ (ร้อยละ 10) 
     7. ร้อยละของระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาใน

แต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร้อยละ 10) 
 

กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตวัชีว้ดั   
     8. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะอาชีพ

อย่างน้อย 1 อาชีพ  (ร้อยละ 50) 
     9. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่ 

พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80) 
     10. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

(ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80) 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต้นแบบที่น่ายกย่องเชิดชูเกียรติ 

กลยทุธท์ี ่1 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

ตวัชีว้ดั    
     1. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 10)  
     2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 10) 
กลยทุธท์ี ่2 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานการวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ตวัชีว้ดั    
     3. ร้อยละของงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  (ร้อยละ 10)

  

กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้แบบ Active Learning น ากระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 

ตวัชีว้ดั    
     4. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning และน ากระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ร้อยละ 80)  
     5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ 10)  
กลยทุธท์ี ่4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ประกอบการนอกสถานศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
ตวัชีว้ดั    
     6. ระดับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบการ

นอกสถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี)  
 

กลยทุธท์ี ่5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต้นแบบ ยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ตวัชีว้ดั 
     7. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูและสร้าง

ขวัญก าลังใจในระดับจังหวัด (ร้อยละ 20)  
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ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกชว่งวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม 

และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
กลยทุธท์ี ่1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง มีคุณภาพและเท่าเทียม 
 

ตวัชีว้ดั    
     1. ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(ร้อยละ 100)  
     2. ร้อยละของผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม

(ร้อยละ 100)  
 
กลยทุธท์ี ่2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตามหลักสูตร  
ตวัชีว้ดั    
     3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80)  
     4. ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพัฒนาการตาม

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ร้อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่3 : ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข้ามาร่วมจัดการศึกษา 
ตวัชีว้ดั    
     5. จ านวนบุคคลและครอบครัวได้รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร้อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่4 : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร วัยแรงงาน 
ตวัชีว้ดั    
     6. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (ร้อยละ 45:55)  
กลยทุธท์ี ่5 : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างจริงจัง และมาตรการในการ

ก ากับ ติดตามช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
ตวัชีว้ดั    
     7. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง (ร้อยละ 0)  
     8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน (ร้อยละ 10) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท ามีคุณธรรม

จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
กลยทุธท์ี ่1 : ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ

เรียนรู้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร้อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความรู้

เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่2 : ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกลุ่มจิตอาสา ที่มาจากประชาชน ชุมชน ผู้เรียนเข้ามา  

มีส่วนร่วม และเป็นแกนน าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตวัชีว้ดั    
     2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการ

ด ารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  100)  
กลยทุธท์ี ่3 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา สร้างเครือข่าย แก้ปัญหา พัฒนาและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
ตวัชีว้ดั 
     3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการ 

มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 10) 
  

ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ : หนว่ยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยทุธท์ี ่1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให้มีการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการศึกษาและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ 80)  
กลยทุธท์ี ่2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
ตวัชีว้ดั    
     2. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษามีฐานข้อมูลด้านการศึกษาส าหรับการวางแผนในการ

บริหารจัดการศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่3 : ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ที่เข้มแข็ง สร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
ตวัชีว้ดั    
     3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ 100)  
     4. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practice) ในด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร้อยละ 10)  
 

กลยทุธท์ี ่4 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 

ตวัชีว้ดั    
     5. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาระหว่าง 

หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
(ร้อยละ 100) 
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ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป้าประสงค์ : หนว่ยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กลยทุธท์ี ่1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตวัชีว้ดั    
     1. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร้อยละ 100)  

     2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน้อมน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน(ร้อยละ100)  

กลยทุธท์ี ่2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ตวัชีว้ดั    
     3. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งน า
เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน (ร้อยละ 100)  

กลยทุธท์ี ่3 : ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหลากหลาย 

ตวัชีว้ดั    
     4. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practice) ในด้านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร้อยละ 10)  
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สว่นที ่ 4 
โครงการส าคญั 

 
         ตารางที ่24 งบหน้าโครงการส าคัญ ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความม่ันคงและยั่งยืน 4 
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 8 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุคใหม่  
    ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

6 

4. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 7 

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 
6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 5 
7. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 

รวม 34 
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 ตารางที ่25  โครงการส าคัญจ าแนกตามประเดน็ยุทธศาสตรก์ารศึกษาจงัหวัดกาฬสนิธุ์ พ.ศ.2563 – 2565   
โครงการส าคัญ   หนว่ยด าเนนิการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 จดัการศกึษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูค่วามความมั่นคงและยัง่ยนื 
1.1 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
 

1.2 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความเป็นพลเมืองดี 
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
 

1.3 โครงการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ยั่งยืน 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด  
 

1.4 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนับสนุนทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
 

รวมทัง้สิน้  4  โครงการ   
 

โครงการส าคัญ หนว่ยด าเนนิการ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพผูเ้รียนให้มสีมรรถนะและทักษะในศตวรรษที ่21 
2.1 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
 

2.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการ เน้นสมรรถนะทางทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 

2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะและ 
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
 

2.4โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ทุกช่วงวัย 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
 

2.5 โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 

2.6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และใช้ภาษาท่ี 3  
เพ่ือการสื่อสาร 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
 

2.7 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
 

2.8 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 

รวมทัง้สิน้  8  โครงการ  
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โครงการส าคัญ หนว่ยด าเนนิการ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็มืออาชีพยคุใหม ่ 
        ที่กา้วทนัการเปลีย่นแปลง 
3.1 โครงการส่งแสริมการพัฒนาครผูู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะด้านภาษาของผู้เรียน  

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัด 
 

3.2 โครงการส่งเสริม พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้และสร้างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 
 

3.3 โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัดในจังหวัด 
 

3.4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในรูปแบบที่หลากหลาย 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัด 
 

3.5 โครงการพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 
 

3.6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 
 

รวมทัง้สิน้  6  โครงการ  
 

โครงการส าคัญ หนว่ยด าเนนิการ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 สรา้งโอกาสทางการศกึษาอยา่งเทา่เทยีมและเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
4.1 โครงการการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
 

4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบควบเรียนรวม  
ปีการศึกษา 2564 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 
 

4.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   
(Digital Technology)   

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
 

4.4 โครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  
เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น เด็กที่มีความพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสม 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 
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โครงการส าคัญ หนว่ยด าเนนิการ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 สรา้งโอกาสทางการศกึษาอยา่งเทา่เทยีมและเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
4.5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน

การศึกษาสังกัด ศธ./พ.ม./อปท.           
ในจังหวัด 
 

4.6 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัด ศธ./พ.ม./อปท.           
ในจังหวัด 
 

4.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกระดับ สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัด 
 

รวมทัง้สิน้  7  โครงการ  
 

โครงการส าคัญ หนว่ยด าเนนิการ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม 
5.1 โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการการคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
 

5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
 

5.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
 

รวมทัง้สิน้  3  โครงการ  
 

โครงการส าคัญ หนว่ยด าเนนิการ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
6.1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัด 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 

 

6.2 โครงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการจัดและการพัฒนา
ด้านการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 

 

6.3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 
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โครงการส าคัญ หนว่ยด าเนนิการ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
6.4 โครงการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสู่การปฏิบัติ สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน

การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 

 

6.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 

 

รวมทัง้สิน้  5  โครงการ  
 

โครงการส าคัญ หนว่ยด าเนนิการ 
ยุทธศาสตร์ที ่7 ท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ภมูปิญัญาท้องถิน่ และเอกลกัษณจ์ังหวดักาฬสนิธุ์ 
7.1 โครงการสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิดสู่โลกกว้าง หลักสูตรท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์จังหวัด 

สนง.ศธจ.จังหวัด/และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 

 

รวมทัง้สิน้  1  โครงการ  
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สว่นที ่๕ 
กลไกการขบัเคลือ่นแผนพฒันาการศกึษาสูก่ารปฏบิตัิ 

 

๕.๑ การแปลงแผนพฒันาการศกึษาสู่การปฏบิตัิ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ.  ๒๕๖3-๒๕๖5 ที่จัดท าขึ้นนี้  จะประสบ

ความส าเร็จได ้ผู้เกี่ยวข้องจ าต้องน าสู่การปฏิบัติ โดยมีกลไก แนวทางและกระบวนการขับเคลื่อน ดังนี้ 
1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับกระทรวง 

ศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดที่จัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด 
รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัด ด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่ โครงการ/กิจกรรม ที่จะน า ไปสู่ผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีค่าเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ด้วย 

3) ศึกษาธิการจังหวัด ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้น าการศึกษาระดับจังหวัด มีความมุ่งมั่น
จริงจัง รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยด า เนินการชี้แจง สร้างความรู้ 
ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ให้ผู้บริหาร คณาจารย์  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วม และสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลให้ การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

4) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องให้ความส าคัญและใช้แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖5 เป็นเครื่องมือ กรอบ แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 

5) หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด6) ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม สร้างขวัญก าลังใจด้วยการยกย่อง 
ชมเชย ให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
 

5.2 การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖5 

ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการที่ส าคัญๆ ได้แก่ คณะท างานสร้างเครื่องมือการติดตาม  

ประเมินผล ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
ทางการศึกษา ทุกสังกัด เป็นต้น 

2) ก าหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณหรือ 
ปีการศึกษา 

3) สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างส านักงานศึกษาธิการภาคเพ่ือประโยชน์ 
ต่อการวางแผน ให้ความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

๔) เสริมสร้างกลไกการติดตาม ตรวจสอบให้กับภาคประชาชน โดยการสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนร่วมติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของงาน 

๕) ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการติดตามประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับแผน หรือ
จัดท าแผนพัฒนากาศึกษาในห้วงต่อไป 

๖) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทุกรูปแบบในทุกปีการศึกษา 
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