
 



 

ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์  
พ.ศ. 2566 – 2567 โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งกำรสร้ำง
กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ กำรยอมรับผลกำรทบทวนภำรกิจตำมสภำพกำรจัดกำรศึกษำและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
ปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประชำชนทุกช่วงวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมบริบทกับ
บทบำทภำรกิจ ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง ร่วม วำงแผน 
ทิศทำง เป้ำหมำย ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ให้สอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 ที่ประกำศให้มีแผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนระดับที่ 2 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล 
โดยได้มีกำรก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์รวมที่ชัดเจน สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและมุ่งเน้น
กำรด ำเนินงำนภำพรวมของจังหวัดกำฬสินธุ์ ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
 ในกำรนี้ ขอขอบคุณหน่วยงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่งในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับนี้จนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยต่อไป 
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  บทสรปุผูบ้ริหาร 
  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัด จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 – 2570 จัดท าขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19)  ด าเนินงานตามกระบวนการและข้ันตอนของการวางแผน ซึ่งจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อ
การจัดการศึกษา คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนของการจัด
การศึกษา คือ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านบุคลากร และ ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามนัยแห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้อง
มีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 4 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี มาตรา 7 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน
ว่าภารกิจใดมคีวามจ าเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดย
ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาลของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าลังเงินงบประมาณของประเทศ 
ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ประกาศให้มี  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2566 - 2570 จัดท าเป็นเล่มเอกสาร
ฉบับนี้ ซึ่งมสีาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
 

ทิศทางการพฒันาการศกึษาของจงัหวดั 
  วสิยัทัศน ์  

 ประชาชนทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา1  เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ2 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 215 

 

 ค านิยาม  
 1. โอกาสทางการศึกษา หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุนเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายก าหนด ทั้งในระบบ นอกระบบ อย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึง ตามสิทธิและเป็นธรรม 

ข 



 
 

 2. เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคล อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิต  
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา มี
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 3. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข้าวเขาวงวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา 
และอ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือเป็นความรู้และเทคนิคที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

 5. ศตวรรษที่ 21 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช้ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
 

พันธกิจ    
 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุคใหม่  

ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เป้าประสงค์รวม 
 1. ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะชีวิต มีความเป็นพลเมืองดีและได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้มีศักยภาพด้านการศึกษา มีความพร้อมด้วยทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทุกด้าน  
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ
และเป็นครูยุคใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 4. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 5. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน 
และด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
   ยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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สว่นที ่ 1 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา 4 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี มาตรา 7  
ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ประกาศให้มี แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) แผนความมั่นคง
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ.2566 - 2570 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  และให้
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามทิศทางที่วางไว้ 
 

บทบาทและหน้าที่ 
 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 
ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่
ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
 2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิ จิทัล 
เพ่ือการศึกษา 

บทน า 



2 
 

 

 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 8) ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
 

สภาพทัว่ไปของจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
“หลวงพ่อองค์ด าลือเลื่องเมืองฟ้าแดดสงยางโปงลางเลิศล้ าวัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวา 

ผาเสวยภูพานมหาธารล าปาวไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี” ค าขวัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

 

 1. ทีต่ั้งและอาณาเขต  
จังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อ าเภอ 135 ต าบล 1,584 หมู่บ้าน 

274,274 ครัวเรือนประชากร 975,853 คน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอยู่ใน
ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 - 17 องศาเหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่
103 - 104 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 6,946.75 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวนัออก   ติดจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศใต ้  ติดจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวนัตก   ติดจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที่ตั้งอาณาเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 

    ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดักาฬสนิธุ์ ตั้งอยู่เลขท่ี 72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4301 9755 
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แผนที่ตั้งของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
  2. ลกัษณะภมูปิระเทศ   
    จังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่     
    1) ลักษณะพ้ืนที่ตอนบน ได้แก ่บริเวณอ าเภอท่าคันโท อ าเภอค าม่วง อ าเภอสามชัย  
อ าเภอนาคู และอ าเภอเขาวง ซึ่งเป็นบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน  มีภูเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบในบริเวณ
ระหว่างหุบเขาสลับกับป่าทึบ ได้แก่ ป่าดงมูล และป่าดงแมเ่ผด บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารหล่อเลี้ยง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ส าคัญได้แก่ ล าน้ าปาว และล าน้ าพาน มีเขื่อนล าปาวเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเพาะปลูกทั้ง
ในฤดูฝนและฤดูแล้ง  
    2) ลักษณะพ้ืนที่ตอนกลาง ได้แก่ บริเวณอ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอ
สมเด็จ อ าเภอห้วยผึ้ง อ าเภอนามน อ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอห้วยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขา
สลับกับปา่โปร่งและทุง่ราบ  
    3) ลักษณะพ้ืนที่ตอนล่าง  ได้แก่ บริเวณอ าเภอยางตลาด อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอร่อง
ค า อ าเภอกมลาไสย อ าเภอดอนจาน และอ าเภอฆอ้งชัยลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบต่ าเป็นแหล่งเพาะปลูกท่ี
ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นบริเวณท่ีรับน้ าชลประทาน จากโครงการชลประทานล าปาว และมีล าน้ าชี  
ล าน้ าพาน ล าหว้ย บึง และ หนองน้ าทั่วไป 
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  3. ลกัษณะภมูิอากาศ   
    ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คือ มีอากาศร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาวโดยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งๆ มีฝนตกประมาณ 113 วัน ฤดูฝน 
เริ่มประมาณระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในช่วง 30 ปี (ปี 2524-2553)  
ประมาณ 1,367.1 มิลลิเมตรต่อปี เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ฝนตกมากที่สุด เฉลี่ยประมาณ 238 มิลลิเมตร  
ในปี พ.ศ.2562 อุณหภูมิเดือนเมษายน 41.4 องศาเซลเซียส ต่ าสุดในเดือนมกราคม 10.0 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ าฝน 1,299.6 มิลลิเมตร จ านวนวันฝนตก ๙๘ วัน  
 

(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
 

 4. ประชากร  
 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 25๖๔ จ านวน 975,570 คน 
แยกเป็นหญิง จ านวน 493,582 คนและชาย จ านวน 481,988 คน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน  
โดยอ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รองลงมาคือ อ าเภอยางตลาด และกุฉินารายณ์  
ความหนาแน่นของประชากร 141.57 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

แผนภูมโิครงสร้างประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563 

 
หมายเหต ุ  1. โครงสร้างประชากรใช้ข้อมูลผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกรมการปกครอง 
     กระทรวงมหาดไทย 
   2. ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2570 
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   จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรทั้งสิ้น 975,570 คน เป็นประชากรชาย 481,988 คน  
และเป็นประชากรหญิง 493,582 คน โดยแยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   2. กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  
  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256๔ 
 

๔๘๑,๙๘๘ คน 

๔๙๓,๕๘๒ คน 

๙๗๕,๕๗๐ คน 
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  ๔.๑ ดชันคีวามกา้วหนา้ของคนจังหวดักาฬสนิธุ์ 
  ปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล าดับที่ 53 จาก 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ (ดัชนี HAI = 0.5818) เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมติดล าดับ 
1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากท่ีสุด โดยอยู่ล าดับที่ 7 จาก 77 จังหวัด และด้านรายได้มี
ความก้าวหน้าน้อยมากอยู่ล าดับที่ 68 จาก 77 จังหวัด 

 
แผนภาพดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 ๕. การปกครอง 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ แบง่การปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 18 อ าเภอ 135 ต าบล   
1,584 หมู่บ้าน โดยมีอ าเภอ ดังนี้ 
 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จ านวน  17  ต าบล  185  หมู่บ้าน 
 อ าเภอยางตลาด  จ านวน  ๑๕  ต าบล  ๒๐๘  หมู่บ้าน 
 อ าเภอกุฉินารายณ์  จ านวน  ๑๒  ต าบล  ๑๔๕  หมู่บ้าน 
 อ าเภอหนองกุงศรี  จ านวน   ๙  ต าบล  ๑๑๓  หมู่บ้าน 
 อ าเภอห้วยเม็ก จ านวน   ๙  ต าบล   ๘๔  หมู่บ้าน 
 อ าเภอกมลาไสย จ านวน   ๘  ต าบล  ๑๑๑  หมู่บ้าน 
 อ าเภอสมเด็จ จ านวน   ๘  ต าบล   ๙๔  หมู่บ้าน 
 อ าเภอสหัสขันธ์ จ านวน   ๘  ต าบล   ๘๕  หมู่บ้าน 
 อ าเภอเขาวง จ านวน   ๖  ต าบล   ๗๑  หมู่บ้าน 
 อ าเภอค าม่วง จ านวน   ๖  ต าบล   ๗๑  หมู่บ้าน 
 อ าเภอท่าคันโท จ านวน   ๖  ต าบล   ๖๐  หมู่บ้าน 
 อ าเภอนามน จ านวน   ๕  ต าบล   ๖๗  หมู่บ้าน 
 อ าเภอนาคู จ านวน   ๕  ต าบล   ๕๕  หมู่บ้าน 
 อ าเภอฆ้องชัย จ านวน   ๕  ต าบล   ๔๘  หมู่บ้าน 
 อ าเภอดอนจาน จ านวน   ๕  ต าบล   ๔๘  หมู่บ้าน 
 อ าเภอห้วยผึ้ง จ านวน   ๔  ต าบล   ๕๒  หมู่บ้าน 
 อ าเภอสามชัย จ านวน   ๔  ต าบล   ๔๗  หมู่บ้าน 
 อ าเภอร่องค า จ านวน   ๓  ต าบล   ๔๐  หมู่บ้าน 
 

 ที่มา : ท่ีท าการปกครองจงัหวดักาฬสนิธุ ์,ส านกังานสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถ่ินจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

 ๖ ดา้นศาสนาและวฒันธรรม 
  ศาสนา 
  ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 ของประชากร 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์และอิสลามตามล าดับ 
 

  วฒันธรรม  
  ประชากรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย นิยมท าบุญตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เช่น งาน
มหกรรม โปงลาง แพรวา และงานกาชาด งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม งานบุญบั้งไฟ ตะไลล้านบ้านกุด
หว้า งานสรงน้ าพระธาตุยาคู งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งานบุญคูณลาน และมหกรรมเส็งกลองก่ิง เหมือน
ชาวอีสานโดยทั่วไป 
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 ๗. ดา้นเศรษฐกจิ 
๗.๑ โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕62 ขึ้นอยูก่ับการผลิตภาคเกษตร มีมูลค่า  
13,552  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีสาขาเกษตร

กรรมการป่าไม้ และการประมง และการผลิตภาคนอกเกษตร มีมูลค่า 45,065 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
76.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประกอบด้วยสาขาที่ส าคัญได้แก่ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ร้อยละ 
11.8 สาขาการศึกษาร้อยละ 15.5 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 17.1 สาขาการขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 
12.0 สาขาตัวกลางทางการเงินร้อยละ 8.4 สาขาอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 5.6 สาขาก่อสร้างร้อยละ 4.2 
สาขาการบริหารราชการร้อยละ 4.1 สาขาสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ร้อยละ 3.4  และอ่ืนๆ ร้อยละ 5.9 
การผลิตทั้ง 2 ภาค จ าแนกออกเป็น 19 สาขาดังกราฟ 

 

 
 
 

 ตารางที่ ๑ ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559-2562 
GPP ปี ๒๕๕๙ r ๒๕๖๐ r ๒๕๖๑ r ๒๕๖๒ r 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคา
ประจ าป ี(ล้านบาท) 

๕๓,๖๑๒ ๕๕,๔๗๔ ๕๙,๗๐๐ ๕๘,๕๑๗ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 
 

๖๖,๒๙๖ ๖๘,๙๓๐ ๗๔,๕๕๙ ๗๓,๕๘๗ 

อัตราเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ร้อยละ) 

+๒.๘ +๑.๗ +๑๑.๑ -๓.๐ 

 

 
กราฟแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
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 ๗.๒ ด้านการเกษตร 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร่ มีเนื้อที่ 

ถือครองเพ่ือการเกษตรในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 2,832,890 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.25 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
และเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งสิ้น 274,107 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.10 ของครัวเรือนทั้ง
จังหวัด 

 (ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ,  ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  ,  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ , ส านักงานการยางฯ กาฬสินธุ์ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

 

 ๑) ผลผลิตข้าว “ข้าว” เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีพ้ืนที่เพาะปลูก
มากที่สุด โดยทั่วไปจะเป็นการปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ต่อมาจังหวัดได้ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ
ปลอดภัย (GAP) และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

   
 ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 ๒) พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดได้แก่ มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน 
และมีพืชเศรษฐกิจรอง ได้แก่ ยางพารา แตงโม  ปาล์มน้ ามัน และพุทรา 

 ๓) สัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด ได้แก่ โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่ กระบือ 
สุกร และโคนม ตามล าดับ โดยมีจ านวนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจมากที่สุดคือ เกษตรกรผู้ เลี้ยงไก ่
รองลงมาคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และเกษตรกรผู้ เลี้ยงเป็ดตามล าดับ ตั้งแต่ปี 255๙ – 25๖๑ มีจ านวน
เกษตรกรและจ านวนสัตว์เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นทุกปี  เนื่องจากเกษตรกรสนใจประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์มากขึ้น 
และมีนโยบายจากภาครัฐสนับสนุน สร้างแรงจูงใจดา้นปศุสัตว์ 

 ๔) การท าประมง ตั้งแตป่ี 2559-2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ โดยเฉลี่ย 5,917,134.738 กิโลกรัม มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ท ารายได้ ให้แก่จังหวัด เช่น  
กุง้ก้ามกราม และปลากระชัง CP 
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 ๘. ด้านอุตสาหกรรม 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 สิงหาคม    
๒๕64 จ านวนทั้งสิ้น 386 โรงงาน เงินทุนรวม 20,506.71 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 6,813 คน 
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
และมาตรา 43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
  หมวดอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่ 
  ๑) หมวดอุตสาหกรรมผลิตอ่ืนๆ (ทั่วไป) ประกอบด้วยการผลิต ส่งและจ าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า เงินลงทุน 7,825.08 ล้านบาท รองลงมาการผลิตก๊าซชีวภาพ เงินลงทุน 500.24 ล้านบาท และการ
ผลิตไอน้ าของกิจการโรงแรม เงินลงทุน 248.50 ล้านบาท ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิน 53
โรงงาน  เงินลงทุนรวม  9,236.69 ล้านบาท  คนงาน 677 คน 
  2) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วยการท าแป้งมันส าปะหลัง เงินลงทุน 
2,913.06  ล้านบาท รองลงมาโรงสีข้าว เงินลงทุน 648.35 ล้านบาท และการท ามันเส้น เงินลงทุน 85.48 
ล้านบาท ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 82 โรงงาน เงินลงทุนรวม 3,729.50 ล้านบาท คนงาน 
1,497 คน 
  ๓) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการท าน้ าตาลดิบและน้ าตาลทราย เงินลงทุน  
1,862.57 ล้านบาท รองลงมาน้ าแข็งก้อนเล็ก 304.64 ล้านบาท และการท าสาคูเม็ด เงินลงทุน 39.50 
ล้านบาท ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 58 โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,800.52 ล้านบาท คนงาน 
2,033 คน 
  4) หมวดอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ประกอบด้วยการผลิตเอทานอล (ไม่ใช่เพ่ือการบริโภค)  
เงินลงทุน 2,084.25  ล้านบาท และท าน้ าดื่ม เงินลงทุน 3.95 ล้านบาท ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 3  
โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,096.57 ล้านบาท คนงาน 122 คน 
  5) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ ประกอบด้วย การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ เงินลงทุน 649.76 ล้านบาท ปัจจุบันมี 
จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 57 โรงงาน เงินลงทุนรวม 709.57 ล้านบาท คนงาน 611 คน 
 

ที่มา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 



 

 

  สว่นที ่2 
 
 

 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวัตถุประสงค์ คือ
เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เป็นแผนที่มีคุณภาพ มีทิศทางที่
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาลและแผนอื่นที่เก่ียวข้อง    
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดท าแผนให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และตามความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 
 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. แผนระดับที่ 1 
  2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

 3. แผนระดับที่ 2 
  3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  3.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  3.3 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
  3.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
 

 4. แผนระดับที่ 3 
  4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  4.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  4.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  ๔.๔ นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
  4.๕ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 
  4.๖ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 
  4.๗ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 
  4.๘ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน.  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
  4.๙ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566 – 2570 
  4.10 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566-2570 
  4.๑1 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ 

บรบิททีเ่กีย่วข้อง 
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 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆและได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของ
ตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่ งกฎหมายดังกล่ าวอย่ างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน  
เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา  
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
  3)ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้
ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู 
  4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา 
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งด าเนินการศึกษาและจัดท า 
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการ 
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2. แผนระดบัที ่1 
 2.1 ยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2561-2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 การประเมนิผลการพฒันาตามยทุธศาสตรช์าต ิ 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

3. แผนระดบัที ่2 
 3.1 แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ 
  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
(พ.ศ. 2564-2565)และโครงการส าคัญเพื่อบรรลเุป้าหมายยทุธศาสตรช์าติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3.1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณวันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2562ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนย่อย 
 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่  3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
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 2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ3.1 การปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืนใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐใน 4 แผนย่อย ได้แก่  
3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ 3.5การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
 

 3.1.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
(พ.ศ. 2564-2565)และโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 แผนแมบ่ทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่
ได้มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศ
ฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยการพัฒนา
ประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให ้
ความส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
 การพร้อมรับ (Cope)หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต  
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก 
 การปรับตัว (Adapt)หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทางที่ด าเนินการ
อยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform)หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ 
โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อน
ประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ2)การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการ
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เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 3)การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
และ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
 ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที ่1 และ 3 ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 
 3.1.3 โครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ  2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  สศช. และทุกส่วนราชการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  2) การจัดท าโครงการส าคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง การ
พัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย(xyz) 
  3) การจัดล าดับความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ 
  4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการ
ส าคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand)           จ านวน 6 โครงการส าคัญ 
ประกอบด้วย 
 1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความมั่นคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯปี 2565  
  010102คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดย
แนวทางสันติวิธี 
  2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
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 2) แผนแมบ่ทที ่11 ประเดน็การพฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  
  เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย/โครงการส าคญัฯปี 2565  
 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
  3) แผนแมบ่ทที ่12 ประเดน็การพฒันาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย/โครงการส าคญัฯปี 2565  
  120101คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  2. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนทีฐ่านกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
  3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 
 3.1.4 แผนแมบ่ทเฉพาะกจิภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตรช์าต ิอนัเปน็ผลมาจากสถานการณ์โควดิ-19 
(พ.ศ. 2564-2565) 
    แนวทางการพฒันาที ่1 การเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานรากภายในประเทศ 
    1. โครงการส่งเสริมเวทีเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   แนวทางการพฒันาที ่3 การพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชวีติของคนใหเ้ปน็ก าลงัหลักใน
การขับเคลื่อนการพฒันาประเทศ 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

 3.2 แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จ านวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้าน
สังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ด้าน
การศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้านประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน(3) ด้านกฎหมาย (6) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(12) ด้านการศึกษา   
 2) แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) ดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
  เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุก
มิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
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  (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
  (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา 
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 
  (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนรว่มของประชาชน  
 3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
  เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จ าเป็นตาม
หลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมายประกอบดว้ย 5 กจิกรรมปฏริปู 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
  (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืนเป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่
ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางประชารัฐ  

  กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
  (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
 11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
  กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
  (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
 12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
 เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ าทางการ ศึกษา
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา ให้มี
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ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ข้อ 4.2 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ใน
ศตวรรษท่ี 21ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมข้อ 4.1 การลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น  
มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามา
ท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศกึษา ประกอบดว้ย 5 กจิกรรมปฏริปู 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
  ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอนของ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
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  ขั้นตอนการด าเนนิการปฏริปู 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) 
ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 
  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 
 กิจกรรมปฏริปูที ่2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการด าเนนิการปฏริปู 
  1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
  2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
  3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
  5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินการ 
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการด าเนนิการปฏริปู 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความต้องการจ าเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ 
ครู และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ าเป็น 
  ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาครูที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน 
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การ
บริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
และการคงวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
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 3.3 กรอบแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
 การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่ง
หมายที่จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
โครงสร้างนโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่
จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และค านึงถึงความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดเป้าหมายหลักจ านวน 5 
ประการ ประกอบด้วย 
 1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม 
ยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของ 
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
 2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ
ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 
 3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ าทั้งในเชิงรายได้ความ
มั่งค่ัง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสใน
การเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษ
ส าคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ า และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้ 
 5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทาง
สถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา  
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
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 3.4 นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมัน่คงแหง่ชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติรวม7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย19 แผนซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย
แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบาย
ที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 11) 
แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผน การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 

4. แผนระดบัที ่3 
 4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร)ี 
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศและการเป็น
พลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 
พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย(8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย8.7 จัดท าระบบ
ปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 
7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวง



22 
 

 

ราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 4.2. เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) 
เมื่อวันที่ 25กันยายน 2558 ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลง
นามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)ทดแทนเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs)ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.
2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) 
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่
ท าลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่ง
จะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ประเทศไทยได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ โดย
มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย.  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
  1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs ส าหรับประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 
  2. มอบหมายให้ สศช. ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ
ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
  3. เห็นชอบให้ยกเลิกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
  4. ปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
 2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
 3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  
ระดับชาติเชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : 
กรรมการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  4. การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตรช์าติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
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 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ) 
 กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงาน
หลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก 
ประกันว่ าทุกคนมีการศึ กษาที่ มี คุณภาพอย่ างครอบคลุมและเท่ า เทียม และสนับสนุน โอกาส  
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
  2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
    เป้าหมายย่อย 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.2  สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี2573 
  เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษาและสร้าง
หลักประกัน ว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กเข้าถึ งการศึกษาและการฝึกอาชีพทุก
ระดับ อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง 
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573  
     เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้ เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
    เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่
อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
    เป้าประสงค์ที่ 4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
  ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนรายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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 4.3 แผนการศกึษาแหง่ชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะใน
การท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education)  
อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ 
ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิด
ส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วตัถปุระสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การจดัการศกึษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาต ิ 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพ
และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
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 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย  และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  
ที่ จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่ มีความเชี่ ยวชาญและเป็น เลิ ศ เฉพาะด้ าน 3)  การวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา ก าลังคน
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาศกัยภาพคนทกุชว่งวยัและการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 
 เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ3) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่ง
เรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการ
ผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ  
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศกึษา 
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบ
ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่ ง เสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 2) 
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการศกึษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้ เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริม
ให้ปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5) พฒันาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ๔.๔ นโยบายการจดัการศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 

   1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
และผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้  

    T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  
    R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
    U (Unity)   หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
    S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

  T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลยี 
   2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างาน
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างาน ที่จะท าให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
   3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
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 ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2565 ดังนี้ 
  นโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  
  2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัลเพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะท้ังด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4. การพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารและการจดัการศกึษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศกึษาใหม้ีความเปน็อิสระและคลอ่งตวัการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหาร
และการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวั ดเป็นฐาน มีระบบการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู ้และทักษะทีจ่ าเปน็ในการศึกษาต่อระดบัอุดมศกึษาทัง้สายวชิาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   7. การน ากรอบคณุวฒุแิหง่ชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
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   9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   10. การพลกิโฉมระบบการศกึษาไทยดว้ยการน านวตักรรมและเทคโนโลยีทีท่ันสมยัมา
ใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
ทางการศึกษา และผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดู แลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3. ฐานข้อมูล Big Dataมุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)สนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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 4.๕ นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 
   ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2540) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา ของ
มนุษย์ที่หลากหลายมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จ าเป็น
ของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น 
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  
   1. ดา้นความปลอดภยั  
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
   2. ดา้นโอกาส  
    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
    2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น
เลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษารวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน  
    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
   3. ดา้นคณุภาพ  
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร ์การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก 
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
    3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
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    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
   4. ดา้นประสิทธภิาพ  
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท 
ของพ้ืนที่  
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที ่1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 4.๖ แผนพฒันาการอาชวีศกึษา พ.ศ. 2560-2579 
  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดจัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579  
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป(พ.ศ. 2560–2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2560–2579
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย
แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา คานิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. แนวคดิการจดัการอาชวีศกึษา 
  การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนใน
ระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และ
การฝึกอบรมวิชาชีพซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรูและทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหง่ชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ระดับ 
  2. คานยิมอาชวีศึกษา 
   ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่ส าคัญ 4 ประการ 
ไดแก คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความร่วมมือ (Collaboration) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) 
  3. วสิยัทัศน ์
  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 ไดก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความคาดหวัง
ตามเจตนารมณข์องการจัดการอาชีวศึกษา ไวดังนี้ 
  “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ” 
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  4. พันธกจิ 
  เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว จึงมีภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
   4.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคลอง
กับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 
  4.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกชวงวัย 
  4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัย
เครอืข่ายความรว่มมือจากทุกภาคส่วน 
  4.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรา้งองค์ความรูเพ่ือการ
จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
  4.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  5. วตัถปุระสงค ์
  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 ไดก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  5.1 เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ 
  5.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย 
  5.3 เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  5.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรูอาชีวศึกษา 
  5.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6. เปา้หมายดา้นคณุภาพของผูส้ าเรจ็การศึกษา 
  การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 มีเป้าหมาย
เพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ไดแก 
  6.1 ด้านคุณคุณลักษณท์ี่พึงประสงค์ ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
  6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์การประยุกต์ใช้ ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
  6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู และทักษะในสาขา 
วิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สูอาชีพ 
  7. ยทุธศาสตร ์เปา้หมาย และตวัชีว้ดั 
  เพ่ือให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมาย จึงไดก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการอาชีวศึกษาไว 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
  7.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
มีเปา้หมายดังนี้ 
  7.1.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธ ารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
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ทุกคนผ่านการอบรมลูกเสือเนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการอยู
รว่มกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรา้งภูมิคุม้กันหรือปองปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  7.1.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรูและไดรับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหมม่ีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก การจัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง
สันติวิธีเพ่ือเสริมสร้างความรู ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีระบบ กลไก และ
มาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และ
เหตุทะเลาะวิวาท 
  7.1.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ไดแก การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม การจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับภูมิสังคมอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในกลุ่ม สาขา เป้าหมาย มีงานท าหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาคผู้ ใช้ที่มีต่อ
สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  7.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้นการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแขง่ขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 
  7.2.1 ก าลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษา ผู้เรียน
อาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา
ในสาขากลุม่อุตสาหกรรมเปา้หมายตรงตามขอ้มูลความต้องการก าลังคน อัตราการมีงานท า การประกอบอาชีพ
อิสระของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 
  7.2.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะทางมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยจัดการเรียนรูแบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
หรือสะเต็มศึกษาใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรูทางวิชาชีพ ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรูด้านอาชีวศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก จ านวนโครงการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค์ความรูที่น าไปใช้ประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม จ านวน
บุคลากรอาชีวศกึษาดา้นการวิจัยและพัฒนา จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ไดรับการจดสิทธิบัตร และจ านวน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  7.3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคลอง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเปา้หมายดังนี้ 
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  7.3.1 ก าลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สูประเทศไทย 4.0  
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษามีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ระดับสูง และความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 
  7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
ไดรับการพัฒนาและความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา 
  7.3.4 การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก สถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา จ านวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และความพึงพอใจในการพัฒนา
ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษา 
  7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการ
อาชีวศึกษา 
  7.4.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพ้ืนที่ 
และทุกระดับการศึกษาไดรับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก สัดส่วน  
ผู้เขา้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผู้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที ่1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และ
อัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่
ไดรับการพัฒนาสอดคลองกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ไดรับการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุน หลากหลาย ทุก
ระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  7.4.2 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
การวางแผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ระบบสารสนเทศที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ระโยชนในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การ
ติดตามและประเมินผลระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้ประโยชนร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืนได และ
ความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชนจากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
  7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีเปา้หมายดังนี้ 
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  7.5.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ไดรับการปลูกฝังจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดรับการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาที่ด าเนินการตามโครงการสถาน 
ศึกษาคุณธรรม 
  7.5.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก จ านวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด ารงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการ
ด ารงชีวิต 
  7.5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรูและนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรูที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและน าไปใช้ประโยชน หน่วยงานภายนอกที่
รว่มมือหรือสนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรูที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษามีเป้าหมายดังนี้ 
  7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดสวนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา 
  7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ และ
นวัตกรรมดา้นการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
  7.6.3 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได
แก เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา ตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ ไดแก สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และสถานศึกษาที่ได
รับการยกระดับคุณภาพให้ไดคุณภาพตามมาตรฐาน 

8. การขบัเคลื่อนแผนพฒันาการอาชวีศึกษาสูการปฏบิตั ิ
  ความส าเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 สูการปฏิบัติขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญหลายประการ ไดแก สาระส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และ
ครอบคลุม การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผู้ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนไดสวนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร การประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
สร้างความตระหนัก ความรู ความเข้าใจในความส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา และการน าแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 
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  8.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ มีดังนี้ 
  8.1.1 การสร้างความรูความเขา้ใจ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพรอม
เขา้ร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์การ และภาคี
เครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
  8.1.2 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 
กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  8.1.3 การปรับปรุง กฎ ระเบยีบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
  8.1.4 การสร้างช่องทางให้ภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 
  8.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แนวคิดและหลักการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดสวนเสียกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ โดยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเองควบคูไปกับการประเมินของหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการ
ก าหนดหลักเกณฑก์ารติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชา 
 

 4.๗ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ .... โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับดังกล่าวได้
ก าหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ คือ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด า เนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการด้วย 
 

  วสิยัทัศน ์
  “ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยพลังประชารัฐบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขและยั่งยืน” 
 

  แนวทางการพฒันา 
  ๑. จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นให้เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๒. ส่งเสริมพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๓. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 
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  เป้าประสงค ์
  ๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
  ๒. สถานศึกษามีปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสม 
  ๓. ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเชื่อมโยงในรูปแบบ
เครือข่าย (NETWORK) อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศึกษานิเทศก์ที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบนิเทศการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการระบบแผนงานและงบประมาณทางการ
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบแผนงานและงบประมาณทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ 
  9. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ (3R x 8C) 
  ๑0. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ๑๑. คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับ (ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๒. กลุ่มเครือข่ายการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๓. กลุ่มเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๔. กลุ่มเครือข่ายการนิเทศการศึกษาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๕. คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ๑๗. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  ๑๘. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  ๑9. สถานศึกษาส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒0. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
  ๒๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนาแบบบูรณาการให้แก่ผู้เรียน 
  ๒๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 
  ๒๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
  ๒๕. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม 
  ๒6. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่างพุทธศาสนากับอิสลามศึกษา 
  ๒๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพ อย่าง
เท่าเทียมในสังกัดอ่ืน สร้างขวัญก าลังใจ และความภูมิใจการปฏิบัติหน้าที่ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เป้าหมายที่ ๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  เป้าหมายที่ ๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  เป้าหมายที่ ๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่
  แนวทางการพฒันา 
  ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๓. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ 
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  ๔. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมายที่ ๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  เป้าหมายที่ ๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  เป้าหมายที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

  แนวทางการพฒันา 
  ๑. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  ๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  ๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ 
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
  เป้าหมายที่ ๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  เป้าหมายที่ ๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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  เป้าหมายที่ ๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  เป้าหมายที่ ๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายที่ 6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  เป้าหมายที่ ๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพฒันา 
  ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่
  ๓. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  ๔. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๗. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  เป้าหมายที่ ๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  เป้าหมายที่ ๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมิน และรายงานผล 
  แนวทางการพฒันา 
  ๑. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  ๓. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมายที่ ๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  เป้าหมายที่ ๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  เป้าหมายที่ ๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพฒันา 
  ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๓. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
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  ยุทธศาสตร์ที ่๖ การพฒันาประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการศกึษา 
  เป้าหมายที่ ๑ โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
  เป้าหมายที่ ๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
  เป้าหมายที่ ๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
  เป้าหมายที่ ๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  เป้าหมายที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
  แนวทางการพฒันา 
  ๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  ๔. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา 
  ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 4.7 แผนพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย ของส านกังาน กศน 
 พ.ศ. 2560-2579 
  วสิยัทัศน ์
  “คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่
เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21” 
  จดุเนน 
  “ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู 
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสาระการเรียนรูที่เป็นปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้เรียนและ
สังคม โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยมาเป็น
กลไกในการจัดรวมทั้งพัฒนาครูให้เป็นผู้จัดการศึกษาและการเรียนรูมืออาชีพ เน้นพัฒนากระบวนการคิดและ
การวิจัยให้กับกลุม่เปา้หมาย ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก โดยให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมภายใต้
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรูตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” 
  เป้าหมายหลกั 
  1) คนไทยสามารถเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้ง 
การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมาตรฐานอย่างทั่วถึง 
  2) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
  3) หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บริการ 
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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  4) หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5) ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและ 
การเรียนรูตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร ์
  1) เพิ่มและกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
  2) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกชวงวัยให้มีสมรรถนะและทักษะเหมาะสม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
  3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชวงวัย 
  4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 

 4.๙ แผนพฒันาการศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง พ.ศ. 2566-2570 
 วสิยัทัศน ์

 ประชากรทุกช่วงวัยในร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

  พันธกจิ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาที่
ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ ให้มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงตามมาตรฐานทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
 4. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคน และทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยค านึงถึง สุขภาพอนามัยความ
ปลอดภัยและการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

 เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทย 

 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

 3. ประชากรทุกช่วงวัยมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 

 4. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสู่สากล 
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 5. ประชากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตรงตามความต้องการของการ
พัฒนาพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์ และการพัฒนาประเทศ 

 6. ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . 

 7. หน่วยงานการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และ
มีระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 2. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. การพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. การพัฒนาการจัดการศึกษา การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การบริหารจัดการศึกษาและระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

 4.10 แผนพฒันากลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566-2570 
  เป้าหมายการพฒันา “เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
  ประเด็นการพฒันา มี 4 ประเด็น ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วย
เศรษฐกิจชีวภาพ 
   2. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ
การท่องเที่ยวเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
   3. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
สมดุลด้วยเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี 
   4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพและเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  ตวัชีว้ดั   1. เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูงอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 7.5 
   2. เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของภูมิภาคท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแห่งอนาคต อัตราการขยายตวัของรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5 
   3. เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นท่ีสีเขียวทุก
ประเภทเพิ่มข้ึน สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 
   

 4.๑1 แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ ์พ.ศ. 2566-2570 
   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “ มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
   ประเด็นการพัฒนา มี ๔ ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  เป้าประสงค์ : รายได้ภาคการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริม 
การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
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  เป้าประสงค์ :  1) ยกระดับคุณภาพและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
   ๒) เพ่ิมรายได้ผลิตภัณฑ์ OTOP 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ :  ๑) เพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้ าเพ่ือการเกษตร 
   ๒) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความมั่นคง
และสงบสุข 
  เป้าประสงค์ :  ๑) ประชากรของจังหวัดได้รับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย 
   ๒) ประชาชนมีความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน 
 

  เป้าหมายการพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 
2570 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ 
บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
 

  พันธกจิ 
  ๑) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้น
การพัฒนา การผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI 
  ๒) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย) โดยเน้นกระบวนการ
ผลิต การแปรรูปและการส่งออกเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
  ๔) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่า
อาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
  ๕) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  ๖) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  



 

 

  สว่นที ่3 
 
 
 

1. สถานการณแ์ละแนวโนม้การจดัการศกึษาในจงัหวดักาฬสินธุป์ี 2562-2565 
  1.1 สภาพการจัดการศึกษา 
    1) ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี มีโอกาสเข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษาทุกคนและการจัดการศึกษาในระดับนี้ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมตลอดจน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้เพ่ือการเตรียมครูเพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับนี้ 
    2) ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี (ป.1-ป.6) โดยประชากรในกลุ่มนี้ บางส่วนยังไม่ได้เข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับซึ่งเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเด็กอพยพตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด 
นอกจากนี้ยังมีเด็กที่มีอยู่ในเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่เดินทางไปเรียนที่ต่างจังหวัด 
    3) ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี (ม.1-ม.3) เนื่องจากมีประชากรในกลุ่มอายุนี้ให้ความสนใจ
ศึกษาในด้านการศึกษาระบบในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นต้น 
    4) ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.) ยังมีประชากรที่ยังไม่ได้รับการ
บริการการศึกษาระดับ ม.ปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนไม่
สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อไป ท าให้ต้องออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานแต่ก็มีบางส่วนได้เข้าร่วม
โครงการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและอีกส่วนหนึ่งผู้ปกครองมีฐานะดีสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในสถาน 
ศึกษาท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดอ่ืน 
    5) ประชากรกลุ่มอายะ 18-21 ปี (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องจากนักเรียนที่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ผู้ปกครองจะให้บุตรหลานสมัครสอบเข้ารับราชการหรือสมัครเป็นลูกจ้าง ทั้งภาครัฐ
และเอกชนหรือไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัวและจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเมื่อมีงานท า 
 

 ตารางที ่2  ประชากรวยัเรียน จ าแนกรายอาย ุป ี2564 

อาย ุ
ป ี2564 ชว่งอาย ุ

วยัเรยีน ชาย หญงิ รวม 
3 ขวบ 4,359 4,237 8,596 เตรียมความพร้อม 
4 ปี 4,916 4,456 9,372 
5 ปี 4,854 4,545 9,399 ก่อนประถม 
6 ปี 4,946 4,800 9,746 
7 ปี 5,459 5,078 10,537  

 
ประถมศึกษา 

8 ปี 5,455 5,168 10,623 
9 ปี 5,957 5,574 11,531 

10 ปี 5,699 5,456 11,155 
11 ปี 5,719 5,414 11,133 
12 ปี 5,660 5,413 11,073 
13 ปี 5,794 5,469 11,263  

มัธยมต้น 14 ปี 5,927 5,737 11,664 
15 ปี 5,922 5,562 11,484 

สภาวการณด์า้นการศึกษาจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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อาย ุ
ป ี2564 ชว่งอาย ุ

วยัเรยีน ชาย หญงิ รวม 
16 ปี 5,901 5,707 11,608  

มัธยมปลาย/ปวช. 17 ปี 6,057 5,745 11,802 
18 ปี 5,872 5,583 11,455 

 

 ตารางที ่3 สถานศึกษา บคุลากร และผูเ้รยีน แยกรายสงักดั 

ที ่ สงักดั จ านวน
สถานศกึษา 

จ านวน
บคุลากร 

จ านวน
ผูเ้รยีน 

รวมผูเ้รยีน 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 589 8,747 100,340 100,340 
    1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
171 1,901 20,765 

    1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

165 1,847 19,103 

    1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

196 2,371 26,161 

    1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 

55 2,484 33,434 

    1.5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       2 144 877 
 1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 127 472 
 2) โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1 17 405 
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 51 1,206 18,821 18,821 
3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 18 649 14,392 14,392 
 3.1 รัฐบาล 6 454 10,183 
 3.2 เอกชน 12 195 4,209 

4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

18 584 23,351 23,351 

5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2 619 3,961 3,961 

    5.1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 589 3,891 
    5.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 1 30 70 
6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 444 - 24,270 24,270 
    6.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 412 1,322 12,714 
    6.2 สถานศึกษาอบต. / ทต. / อบจ. 32 362 11,556 

7 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10 108 851 851 
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 1 98 376 376 

รวมทัง้หมด 1,133 13,695 186,362 186,362 
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 ตารางที ่4 ผูเ้รยีนแยกระดบัการศึกษา ปีการศกึษา 2564 
ที ่ ระดบัการศึกษา รายละเอยีด ผูเ้รยีน ร้อยละ 
1 
 

ก่อนประถมศึกษา 
 

เตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม (ศึกษาพิเศษ) 472 32,498 1 
 เตรียมอนุบาล 12,912 

อนุบาล 1 - 3 19,114 
2 ประถมศึกษา ประถมศึกษา 63,401 63,401 2 
3 มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น 31,400 31,400 3 
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา่ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 40,456 50,374 4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9,918 

5 อุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,574 8,689 5 
  ปริญญาตร ี 4,115   

รวมทัง้หมด 186,362  186,362 100 
 

 ตารางที ่ 5  อัตราการเข้าเรยีนระดบัอาชวีศกึษา จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

สงักดั 
ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562 ปกีารศึกษา 2563 ปกีารศึกษา 2564 
ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3,061  3,299  3,545  3,080  

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์  108 89  89  90  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กาฬสนิธุ์  

 4,715  4,722  4,998  5,372 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 1026  944  929  1,011 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 85  61  106  116 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาต ิ

 107  88  130  128 

รวมทั้งหมด 3,061 6,041 3,299 5,815 3,634 6,163 3,170 6,627 

สดัสว่น 
33.63 66.37 36.81 63.19 37.09 62.91 32.36 67.64 
33.63/66.37 36.81/63.19 37.09/62.91 32.36/67.64 

ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  1.2 สภาพปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 1) จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง และรับนักศึกษาได้จ านวน

น้อยมาก ท าให้ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายส่งบุตรหลานไปเรียนที่ห่างไกลไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
    2) นักศึกษาที่จบแล้ว ยังขาดทักษะด้านวิชาชีพ ซึ่งยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน สถานศึกษาไม่สามารถรับเด็กเข้าเรียนได้ครบทุกคน 
   3) นักเรียนส่วนมากเรียนสายพณิชยการและอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน 
   4) นักศึกษาขาดแหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 
   5) สถานประกอบการน้อยไม่สามารถรองรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้ทั่วถึง 
   6) นักเรียนที่เข้าเรียนมีพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่ทันสมัยในกระบวนการเรียนการสอน 
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 1.3 จุดเด่นในด้านการศึกษา  
 1. มีสถานศึกษาและสถาบันทางการศึกษาครบทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ 
สามารถให้บริการจัดการศึกษาให้กับประชากรได้ทุกช่วงวัย ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกประเภท
และทุกระดับ มีการบูรณาการบริหารจัดการร่วมกันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 3. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาผู้เรียน
ที่ยากจน ขาดแคลนและด้อยโอกาสด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 4. มีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ ให้บริการจัดการศึกษากับผู้เรียนที่มีความถนัดและความสนใจด้านนี้ได้ (วิทยาลัยนาฏศิลป์
กาฬสินธุ์) ซึ่งมีผู้มารับบริการทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศ  
 5. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้จบการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 6. มีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการจัด
การศึกษาตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน หลากหลายอาชีพ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระดับ
ฝีมือ เช่น วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (สารพัดช่างกาฬสินธุ์) และวิทยาลัยการอาชีพ
อ าเภอ และสถาบันอ่ืนๆ ในจังหวัด 
 7. ผู้บริหารระดับจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดให้ความส าคัญด้านการศึกษาของ
ประชากรให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ตามนโยบาย กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง ผู้เรียนที่อยู่ครอบครัวยากจน เด็กด้อยโอกาส พิการ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 

 1.4 จดุด้อยในดา้นการศกึษา  
 1. ระดับคุณภาพด้านการศึกษาของผู้เรียน (จากผลการทดสอบระดับชาติ) เมื่อเทียบกับระดับ
มาตรฐานระดับประเทศ ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า ยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 2. ผู้เรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมชอบสถานศึกษาในเขตเมือง (จังหวัด) ท าให้จ านวน
นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนยอดนิยมมากเกินแผนการจัดการเรียนการสอน จ านวนนักเรียนต่อ
ห้องเกินก าลังครูผู้สอน ในหลายโรงเรียน ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 3. ประชากรวัยเรียนลดน้อยลงทุกปีจากอัตราการเกิดน้อยลง ส่งผลกระทบต่ออัตราก าลัง
ครูผู้สอนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ กคศ. ก าหนด ท าให้ครูไม่ครบชั้นเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนไม่ได้รับ
การเรียนรู้เท่าท่ีควร 
 4. สภาวะทางเศรษฐกิจมีผลกระทบกับครอบครัวนักเรียนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ าหรือ
ครอบครัวยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับได้ ท าให้เกิด
แรงงานไร้ฝีมือจ านวนมาก ไม่ตอบสนองตลาดแรงงานในจังหวัดและนอกพ้ืนที่  
 5. สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
ภาครัฐมีจ านวนจ ากัด งบประมาณรายหัวต่อนักเรียนต่ าเมื่อเทียบกับสภาพเศรษฐกิจท าให้ไม่เพียงพอกับการจัด
การศึกษา ส่วนใหญ่ไม่บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหน่วยงานและผู้เรียน 
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 ตารางที ่6 ดชันยี่อยดา้นการศึกษา 
4 จังหวัดก้าวหน้ามากที่สุด 4 จังหวัดในพื้นทีส่ านักงานศึกษาธิการภาค 12 

ล าดับที ่ จังหวัด ค่าดัชน ี ล าดับที ่ จังหวัด ค่าดัชน ี
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 กาฬสินธุ ์ 0.3181 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 2562 
 

 ดัชนีย่อยด้านการศึกษาได้สะท้อนการศึกษาของคนไทยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย
ตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้านการศึกษามี 4 ตัวชี้วัด คือจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) 
ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ง
ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาคนด้านการศึกษาของแต่ละจังหวัด 
 1) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปหมายถึงจ านวนระยะเวลาโดยเฉลี่ย  
ที่ใช้ในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่า) ซึ่งเป็นการ
ประมวลจากผลรวมของระยะเวลาหรือจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปหารด้วยจ านวน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 
 2) อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาหมายถึงร้อยละของ
จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปีที่เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อจ านวน
ประชากรในกลุ่มเดียวกันทั้งทั้งหมด 
 3) ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งระดับสติปัญญา 
(Intelligent Quotient : IQ) เป็นความสามารถทางความคิด (Cognitive Intelligence) คือความสามารถของสมองใน
การคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลการค านวณการเชื่อมโยงการสร้างความคิดรวบยอดโดยสามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ด้วย
แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถทางสติปัญญาซึ่งตัวเลขที่ได้นี้ก็คือค่า IQ (Intelligence Quotient) หรือ
ระดับสติปัญญานั่นเองซึ่งค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ระดับปกติจะอยู่ที่ประมาณ 90 - 110  
 4) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหมายถึงคะแนนเฉลี่ยผลการ  
ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม   
5 วิชา (ภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์) ต่อผลรวมของจ านวนผู้เข้าสอบ 5 วิชา  
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ทั้งหมดตามตารางที่ ๑2 ดังนี้ 
 

 ตารางที่ 7 ดัชนีย่อยด้านการศึกษารายตัวชี้วัดย่อย (เรียงตามอักษร) 

จงัหวดั 

ตวัชีว้ดัย่อย 
ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร 

15 ปีข้ึนไป 2561 
(ปี) 

อัตราการเข้าเรยีนรวม 
ม.ปลายและอาชีวศึกษา

(%) 

ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา 
(IQ) ของนักเรียน 
ช้ัน 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 
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หมายเหต:ุ 1. ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2561  
   2. อัตราการเข้าเรียนรวม ม.ปลายและอาชีวศึกษาปี พ.ศ. 2560 
   3. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 
   4. คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561  
 

 ตารางที ่8 ผลการทดสอบ O-NET ปกีารศึกษา 2563 – 2564  ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลตา่ง 
การศกึษา 2563 การศกึษา 2564 

ภาษาไทย 53.73 48.36 -5.37 
คณิตศาสตร์ 27.69 34.77 +7.08 
วิทยาศาสตร์ 37.07 33.31 -3.76 
ภาษาต่างประเทศ 37.67 34.43 -3.24 

เฉลีย่ 39.04 37.72 -1.32 
 

  ตารางที ่9 ผลการทดสอบ O-NET ปกีารศึกษา 2563 – 2564 ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

 
ปกีารศกึษา 2563 ปกีารศกึษา 2564 

ภาษาไทย 53.47 47.23 -6.24 
คณิตศาสตร์ 23.69 22.12 -1.57 
วิทยาศาสตร์ 28.92 30.20 +1.28 
ภาษาต่างประเทศ 31.71 27.88 -3.83 

เฉลีย่ 34.45 31.86 -2.59 
 

  ตารางที ่๑0 ผลการทดสอบ O-NET ปกีารศึกษา 2563 – 2564  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

 
ปกีารศกึษา 2563 ปกีารศกึษา 2564 

ภาษาไทย 40.30 44.80 +4.50 
คณิตศาสตร์ 21.92 19.10 -2.82 
วิทยาศาสตร์ 29.92 27.70 -2.22 
สังคมศึกษาฯ 34.60 35.79 +1.19 
ภาษาต่างประเทศ 24.84 22.33 -2.51 

เฉลีย่ 30.32 29.95 -0.37 
ตารางที ่๑1 ผลการทดสอบคณุภาพการศึกษาระดบัชาต ิV-NET ปีการศกึษา 2563 – 2564 

(ระดบั ปวช.3 และ ปวส.2) 

สมรรถนะ ระดบั 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป 

ปวช.3 32.86 40.80 +7.94 
ปวส.2 32.86 - - 
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   ตารางที ่๑2 ผลการทดสอบคณุภาพการศึกษาระดบัชาต ิN-NET ปีการศกึษา 2563 – 2564 
(ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ระดบั สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ชั้นประถมศึกษา ทักษะการเรียนรู้ 34.96 36.26 +1.30 
ความรู้พื้นฐาน 42.69 40.04 -2.66 
การประกอบอาชีพ 38.16 44.87 +6.71 
ทักษะการด าเนนิชีวติ 45.11 46.68 +1.57 
การพัฒนาสังคม 44.08 44.38 +0.30 

เฉลีย่ 40.367 42.45 +2.08 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทักษะการเรียนรู้ 33.67 36.70 +3.03 

ความรู้พื้นฐาน 33.72 37.61 +3.89 
การประกอบอาชีพ 35.11 36.81 +1.70 
ทักษะการด าเนนิชีวติ 40.19 39.82 -0.37 
การพัฒนาสังคม 37.99 35.53 -2.46 

เฉลีย่ 35.13 37.29 +2.16 
ชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
ทักษะการเรียนรู้ 31.91 30.16 -1.75 
ความรู้พื้นฐาน 26.26 30.93 +4.67 
การประกอบอาชีพ 33.64 33.20 -0.45 
ทักษะการด าเนนิชีวติ 33.17 33.88 +0.71 
การพัฒนาสังคม 35.46 31.71 -3.76 

เฉลีย่ 30.59 31.97 +1.38 
 แหล่งข้อมูลผลทดสอบการศึกษา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , 
เว็บไซต์ www.https://www.niets.or.th/ 
 

 ตารางที ่ ๑3  สัดสว่นเด็กทีเ่ข้าศึกษาในระดับปฐมวยั 
ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 

สัดส่วนร้อยละ 77 70 70 70 
 

 ตารางที ่ ๑4  สัดสว่นนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัประถมศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 

สัดส่วนร้อยละ 93.81 93.13 95.65 99.53 
 

 ตารางที ่ ๑5  สัดสว่นนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 ปีการศึกษา  2561 2562 2563 2564 

สัดส่วนร้อยละ 81.52 84.06 84.55 92.28 
 

 ตารางที ่ ๑6  สัดสว่นนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 

สัดส่วนร้อยละ 78.85 80.64 81.14 95.50 
 

http://www.https/www.niets.or.th/
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 ตารางที ่๑7 ฐานข้อมลูดา้นการศกึษาเพื่อใชป้ระโยชนใ์นการวางแผน การบรหิารจดัการศึกษา 
การตดิตามและประเมนิผล 

ชื่อฐานข้อมลู URL ลงิค ์
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ 

https://www.ksed.go.th/office/6992 

ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ https://kid63.ksed.go.th 
ระบบสารสนเทศการทดสอบทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET จังหวัดกาฬสินธุ์ 

https://onet.ksed.go.th 

ฐานข้อมูล School Mapping จังหวัดกาฬสินธุ์ https://kid.ksed.go.th 
 

 ๒. การวเิคราะห ์SWOT ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวดักาฬสนิธุ ์
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และความคิดเห็นด้านสถานการณ์/ทิศทางการศึกษา/ 
ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน ์สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัด
เชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
  ตารางที ่18 การวเิคราะห ์ปจัจยัภายนอก PEST-Analysis  

โอกาส ( + ) อปุสรรค ( - ) 
1. ปจัจยัดา้นการการเมือง กฎหมายและนโยบาย 
(Political and legal factors: P) 

1. ปจัจยัดา้นการการเมือง กฎหมายและนโยบาย 
(Political and legal factors: P) 

1. พระราชบัญญัติการศึกษา ให้ทุกคนมีโอกาสและเข้าถึง
ศึกษาในระบบและนอกระบบ (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. นโยบายให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตาม
ความต้องการของท้องถ่ิน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญและสนับสนนุ
งบประมาณในการจัดการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 
5. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผูน้ าชุมชน  
มีส่วนรวมเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุมากขึ้น 

1. การลดอัตราก าลังเปน็อุปสรรคในการจัดการศึกษา 
2. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การด าเนินงาน
ต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่อง 
3. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยัง
ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน/
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา 
4. การก าหนดแนวทางการปฏบิัติงานของต้นสงักัดเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
5. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เขา้ใจนโยบายปฏิรปูการศึกษา ขาด
ความรู้เรื่องกฎหมาย และ พระราชบัญญัติการศึกษา ส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษา 
6. การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของโรงเรียน 

2. ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ (Economic factors: E) 2. ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ (Economic factors: E) 
1. โรงเรียนได้รับการสนับสนนุจากชุมชน ผูป้กครอง 
กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ร่วมกับทางโรงเรียน
ได้รับการบริจาคทุนทรัพย์และวสัดุอุปกรณ์สนบัสนนุ
การศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนนุลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหวา่งหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาค 

1. ปัญหาทางดา้นภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย (สภาวะการ
แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019) ส่งผลให้ผู้ปกครอง
บางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบตุรหลาน 
และขาดความพร้อมในการสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
2. ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ า (รายได้มีค่าเฉลี่ยสงูขึ้น และ
ค่าครองชีพก็มี แนวโน้มสูงขึ้นตามเช่นกัน) ขาดการ
ส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชน ผู้ปกครองมีภาระหนี้สินส่ง
ผลกระทบต่อการให้การสนบัสนุนดา้นการศึกษา 

https://kid63.ksed.go.th/
https://onet.ksed.go.th/
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โอกาส ( + ) อปุสรรค ( - ) 
ทางการศึกษา มุง่เน้นกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสและกลุ่ม
เด็กนอกระบบการศึกษา 

3. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย 
(สัดส่วนคนจนในจังหวัดกาฬสนิธุ์เพิ่มสูงขึ้น) 

3. ปจัจยัดา้นสงัคม วฒันธรรม (Social–cultural 
factors: S) 

3. ปจัจยัดา้นสงัคม วฒันธรรม(Social–cultural 
factors: S) 

1. ระบบการศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลง 
(Disruptive/Transformative Education)  
สามารถจัดการเรียนการสอนไดต้ลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 
2. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและให้การยอมรับในการส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนในระบบและนอกระบบสถานศึกษา 
3. ภาคประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้
ความร่วมมือและสนบัสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สง่ผลให้
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีแบบอย่างที่ด ีมีความรักใน
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. จังหวัดกาฬสินธุ์มสีถานที่ส าคัญทางอารยธรรม
ประวัติศาสตร์ อารยธรรมโลก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่หลากหลายเปน็แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 

1. โครงสร้างประชากรของจังหวัดกาฬสนิธุ์มีการ
เปลี่ยนแปลง สง่ผลให้ประชากรเข้าสู่วัยเรียนลดลง และ
จ านวนผู้สงูอายุเพิ่มข้ึน (แนวโนม้ขนาดของโรงเรียนมี
ขนาดเล็กลง/ยุบรวม/ควบรวม/ เนื่องจากจ านวนนักเรียน
มีจ านวนน้อย) 
2. สังคมไทยมีปญัหาครอบครัวหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น  
(การหย่ารา้งของคนกาฬสินธุ์กลับมีแนวโน้มสูงขึ้นและ 
ในปี พ.ศ. 2562 มีสถิติการหย่ารา้งสงูสดุในรอบ 10 ป)ี 
3. ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานไปท างานตา่งถิ่นทิง้บุตรหลานไว้
กับบุคคลอื่น (เชน่ ปู่ ยา่ ตา ยาย หรือผู้มีอุปการะ) ไม่
เวลาใส่ใจบุตรหลาน และการส่งเสริมพัฒนาการบุตร
หลานให้สมวัย สง่ผลกระทบต่อผล 
การเรียนรู้ของนักเรียนในระยะยาว 
4. ปัญหาการคุกคามทางเพศกับผู้เรียน เช่น (ครอบครัว/ 
โรงเรียน ) 
5. การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา -19 ในพื้นที่ส่ง
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนปกติ 
(Onsite) อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 
6. ปัญหาเร่ืองยาเสพติดไม่จางหายจากประเทศไทย  
(สิ่งยั่วยุมีจ านวนมากและเข้าถึงได้ง่าย) 

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors: T) 4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors: T) 
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่ทันสมัย เช่น สื่อสงัคม
ออนไลน์ (Online social media) เป็นโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่ใช้เพือ่การติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหวา่งผู้คนในพื้นที่ดิจิทลัด้วย
รูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเปน็ LINE, Facebook, Twitter, 
Google+, Myspace, Instagram, LinkedIn, Pinterest, 
Snapchat, WhatsApp หรือ WeChat) สง่ผลใหโ้รงเรยีนมี
การปรับปรงุหลักสตูรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 
2. ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยสี่งผลท าให้ครูและ
นักเรียนเกิดความรอบรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
3. สินคา้ด้านเทคโนโลยปีระเภทคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่มีราคาถูกลง เอ้ือต่อการจัดหาได้ง่ายขึ้น 
4. หน่วยงานภายนอก เห็นความส าคัญและความจ าเป็น
ในการใช้เทคโนโลยี จึงให้การสง่เสริมสนับสนนุสื่อการ

1. ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล แหลง่เรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลาย ทั้งสถาบนัการศึกษาและองค์กร
เอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
2. เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมีจ านวน
จ ากัดและยังไม่ทนัสมัย 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบเปิดเสรี
ส าหรับทุกๆคน (anytime anywhere) ยังมีขีดจ ากัด 
4. นักเรียนในโรงเรียนมีความเหลื่อมล้ าและไม่เท่าเทียม
ทางอุปกร์การเรียนสมัยใหม่ที่แตกต่างกัน 
5. ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการสอนออนไลน์ของครู
ยังไม่เพียงพอ 
6. ขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี  
เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกมส์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ท าให้นักเรียนบางส่วนไปใช้ในทางที่ผิด 
7. มีความเป็นอิสระเสรีไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ และไม่แยกแยะ
เวลาที่เหมาะสม  
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โอกาส ( + ) อปุสรรค ( - ) 
เรียนการสอนกับอุปกรณ์การเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน ์
 

8. ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารไปในทางที่ขัดกบัศีลธรรม 
เช่น เสี่ยงโชค เล่นการพนัน เพศ และพฤติกรรมเลียบ
แบบสังคมออนไลน ์
9. เข้าร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผล
ต่อเสียสุขภาพ 

  

 ตารางที ่19 การวเิคราะห ์ปจัจยัภายใน (2S4M) 
จดุแขง็ ( + ) จดุออ่น ( - )   

1. ดา้นโครงสรา้งและนโยบายองคก์ร (Structure : S1) 1. ดา้นโครงสรา้งและนโยบายองคก์ร (Structure : S1) 
1. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
และมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีการ
ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
2. สถานศึกษามนีโยบายส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู ้ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ
ครอบคลุมทุกด้าน 
3. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจทิัล สื่อออนไลน์ และ
โครงข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนรู้และ 
การกระจายข่าวสาร 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่มีผล 
สัมฤทธิ์ต่ าได้เพียงพอต่อระดับคณุภาพที่ต้องการพัฒนา 
5. สถานศึกษาก าหนดนโยบายโดยมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกฝ่าย มีการสื่อสารภายในองคก์รที่มีความถูกต้องชัดเจน
ส่งผลให้ได้รบัความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝา่ยเป็นอยา่งดี 

1. ไม่มีการน าหลักสูตรท้องถิ่นมาบูรณาการกิจการเรียนรู้
ให้หลากหลาย 
2. ครูยังขาดความรู้และทักษะการน าหลักสูตรไปใช้
ปฏิบัติการเรียนการสอนอยา่งแท้จริง 
3. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่การเรียนการสอนได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

2. ดา้นการบรกิารและคณุลกัษณะผูเ้รยีน (Service/ 
Products: S2) 

2. ดา้นการบรกิารและคณุลกัษณะผูเ้รยีน (Service/ 
Products: S2) 

1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และให้บริการแหลง่เรียนรู้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนอย่าง
หลากหลาย  
2. สถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพการศึกษา ท าให้
สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เรียนจบตามหลักสูตร สอบเข้า
เรียนต่อในระดับทีสู่งขึน้ 
3. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม
ทางดา้นความรู ้คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามยั หลัก
ประชาธิปไตย ความคิดสรา้งสรรค์ และส่งเสริม 
จิตสาธารณะในโรงเรียน  

1. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับจัดการศึกษาและการ
บริการด้านสาธารณูปโภคไม่เพยีงพอ 
2. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางรายวิชาของ
นักเรียนยังไม่เปน็ที่นา่พอใจ และจ านวน 
ผู้จบการศึกษาของโรงเรียนไม่ครบ 100% 
 

3. ดา้นบคุลากร (Man: M1) 3. ดา้นบคุลากร (Man: M1) 
1. ครูและบุคลากรมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิานดา้นการเรียน การสอน และงานพิเศษ ส่งผลให้การ
จัดการศึกษามี ประสทิธิภาพ 
 

1. ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดทักษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศเพื่อการสื่อสาร 
3. ครมูีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 
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จดุแขง็ ( + ) จดุออ่น ( - )   
2. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ส่งผลให้การจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กร รักและมีส่วนร่วม 
ในการท างานส่งผลให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
4. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
5. ครูน าเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรียนการสอน 

 

4. ดา้นการเงนิ (Money: M2) 4. ดา้นการเงนิ (Money: M2) 
1. สถานศึกษา/ หน่วยงานทางการศึกษาได้รับงบประมาณ
สนับสนนุจากภาครัฐ หน่วยงานอื่น และชุมชน ในการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเปน็ไปตามแผนงาน/
โครงการ อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. การจัดสรรงบประมาณไม่พยีงพอต่อการบริหาร 
จัดการศึกษา 

5. ดา้นวสัดอุปุกรณ ์(Materials: M3) 5. ดา้นวสัดอุปุกรณ ์(Materials: M3) 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียนมีการพฒันาปรบัปรุงอาคารสถานที่อย่าง
สม่ าเสมอมีความพร้อมในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนและให้บริการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 
 

1. วัสดุ/ครุภัณฑ์ขาดคุณภาพ มสีภาพเก่า ช ารุด  
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
2. ห้องสมุดมีสื่อเทคโนโลยี และหนังสือไม่หลากหลาย  
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและสบืค้น 
3. โสตทัศนปูกรณ์ในห้องพิเศษต่างๆ ไม่เพียงพอ  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน 

6. ดา้นการจดัการ (Management: M4) 6. ดา้นการจดัการ (Management: M4) 
1. มีระบบการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของครู และ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
2. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมอบหมายงานตาม
ความถนัด ส่งผลให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4. สถานศึกษามีการสรา้งเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
 

1. ขาดการใช้ข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกัน  
(Big Data) 

 



 

 

ตารางที ่20  SWOT Analysis 
 จดุแขง็ ( S ) จดุออ่น (W ) 

 
 
 
 
          ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ปัจจัยภายนอก 

S1 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง และมีการ
บริหารจดัการโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานมีการก าหนดนโยบายที่ชดัเจน 
S2 สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้เรยีนตามศกัยภาพครอบคลุมทุกด้าน 
S3 สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจทิัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสงัคม
ออนไลน์ เพ่ือการจัดการเรียนรูแ้ละการกระจายข่าวสาร 
S4 สถานศึกษาก าหนดนโยบายโดยมีสว่นรว่มของบุคลากรทุกฝ่าย มี
การสื่อสารภายในองค์กรที่มีความถูกต้องชัดเจนส่งผลให้ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเปน็อย่างดี 
S5 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้สามารถ
ยกระดับการบริการและนักเรยีน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนอยู่ในระดับสูง เรยีนจบตามหลักสูตร สอบ
เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
S6 มีการจดัหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าสาระเพ่ิมเติม หลักสูตร
ท้องถิ่นอย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวัน  
S7 สถานศึกษาจัดการบริการการ ศกึษาอย่างทั่วถึง ทั้งด้านความรู้
และเทคโนโลยีและสถานที่บริการส าหรบันักเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
S8 มีการจดัการเรยีนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามัย  หลักประชาธิปไตย ความคิด
สร้างสรรค์ และส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 

W1 การจัดหลักสูตรในท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนตามลักษณะ
ของกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ไม่มีการน าหลักสตูรท้องถิ่นมา
บูรณาการกิจการเรียนรู้ใหห้ลากหลาย 
W2 ครูยังขาดความรู้และทักษะการน าหลักสูตรไปใช้
ปฏิบัติการเรยีนการสอนอย่างแท้จริง 
W3 โรงเรยีนมีวัสด ุอุปกรณ์ ส าหรับจัดการศึกษาและการ
บริการด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
W4 ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางรายวิชาของนักเรยีน 
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
W5 ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ าและจ านวน 
ผู้จบการศึกษาของโรงเรยีนไม่ครบ 100% 
W6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
W7 วัสดุ / ครุภัณฑ์ขาดคุณภาพ มีสภาพเก่า ช ารุด  
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
W8 ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือไม่หลากหลาย  
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและสืบค้น 
W9 โสตทัศนูปกรณ์ในห้องพิเศษต่างๆ ไม่เพียงพอ ในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนของนักเรียน 
W10 ขาดการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน  
(Big Data) 

 54 



55 
 

 

โอกาส (O ) 
S-O 

กลยุทธเ์ชงิรกุใชจ้ดุเดน่เกาะกมุโอกาส 

W-O 
กลยุทธเ์ชงิแก้ไขเอาชนะจดุด้อย 

โดยอาศยัโอกาส 
O1 พระราชบัญญัติการศึกษา ให้ทุกคนมีโอกาสและเข้าถึง
ศึกษาในระบบและนอกระบบ (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
O2 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
O3 ระบบการศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลง (Disruptive/ 
Transformative Education) สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
O4 นโยบายให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตามความ
ต้องการของท้องถิ่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ส่งผลให้โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
O6 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งการ 
ศึกษา เรียนรู้ มีแบบอย่างที่ดี มีความรักในประเพณี 
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
O7 จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานที่ส าคัญทางอารยธรรม
ประวัติศาสตร์ อารยธรรมโลก และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลาก 
หลายเอ้ือต่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
O8 หน่วยงานภายนอกเห็นความ ส าคัญและความจ าเป็นใน
การใช้เทคโนโลยีจึงให้การส่งเสรมิสนับ สนุน ส่งผลท าให้มีสื่อ
การเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ 

แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(Hard Skill) 
SO-1 พัฒนาศักยภาพโรงเรียนตนเอง (จุดเด่นตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน SML)/ การส่งเสริมให้ภาคเอกชน 
ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา
ในพ้ืนที่ 
SO-2 พัฒนาสาระการเรียนบูรณาการกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

WO-1 พัฒนาศักยภาพครู-บุคลากรทางการศึกษา 
(Upskills/ Reskills) 
WO-2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต/ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์) 
WO-3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อ
ข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ช่องทางให้ภาคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
WO-4 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล/การพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพใน 
ทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลกัสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 
WO-5 การสร้างสิ่งสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู้ (Ecosystem) 
เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ เครื่องมือ อุปกรณ์ทดลอง  
และสร้างบรรยายกาศการเรียนรู ้
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อุปสรรค ( T ) 
S-T 

กลยุทธเ์ชิงป้องกันใชจ้ดุเดน่หลีกเลี่ยง 
ภยัคุกคาม 

W-T 
กลยุทธ์เชิงรับ ลดจดุอ่อนและหลกีเลีย่ง 

ภยัคกุคาม 
T1 นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานต้องปรับ เปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความ
ต่อเนื่อง 
T2 ปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย (สภาวะ
การพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019) ส่งผลให้
ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของ
บุตรหลาน และขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียน 
T3 ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ า (รายได้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และ
ค่าครองชีพก็มี แนวโน้มสูงขึ้นตามเช่นกัน) ขาดการ
ส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชน ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน 
ส่งผลกระทบต่อการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 
T4 โครงสร้างประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ์มีการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ประชากรเข้าสู่วัยเรียนลดลง และ
จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (แนวโน้มขนาดของโรงเรียนมีขนาด
เล็กลง/ยบุรวม/ควบรวม/ เนื่องจาก จ านวนนักเรียนมีจ านวน
น้อย) 
T5 เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมีจ านวนจ ากัด
และยังไม่ทันสมัย 
T6 พัฒนาสื่อหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
แบบเปิดเสรีส าหรับทุกๆคน (anytime anywhere) ยังมี
ขีดจ ากัด 

ST-1 การเข้าถึงการศึกษาและความเสมอภาคทาง
การศึกษา  
(ในระบบ-นอกระบบ) ที่เท่าเทียม (การเข้าถึงระบบ
การเรียน/ ทุนทรัพย์/ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ
แต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ) 
ST-2 พัฒนาครูผู้สอนในรูปแบบการเรียนการสอน 
PLC/ Project Based/ Problem Based 
ST-3 จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ 
ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับ
โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ST-4 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
(มาตรฐานขั้นต่ า/มาตรฐานกลาง)/ประกันคุณภาพ
การศึกษา (การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน) 
ST-5 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
ST-6 ระบบคุณธรรม จริยธรรม (ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์) 
 

WT-1 พัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึง
ประสงค์ในศตวรรษ 
ที่ 21 (3R8C) /พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
WT-2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ (STEM) 
WT-3 ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอม- พิวเตอร์ (Coding) 
ทุกช่วงวัย  
(ป1-ป.6/ ม.1-ม.3/ ม.4-ม.6/ ปวช.) 
WT-4 พัฒนาศักยภาพ (พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ) 
ผู้เรียนตามความถนัด (การสร้างแรงบันดาลใจ/การ
ค้นหาความฝันของผู้เรียนอาชีพในอนาคต)  
WT-5 การพัฒนาการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ  
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล 
เพ่ือเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียน 
(CLC) 
WT-6 การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) 
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อุปสรรค ( T ) 
S-T 

กลยุทธเ์ชิงป้องกันใชจ้ดุเดน่หลีกเลี่ยง 
ภยัคุกคาม 

W-T 
กลยุทธ์เชิงรับ ลดจดุอ่อนและหลกีเลีย่ง 

ภยัคกุคาม 
T7 นักเรียนในโรงเรยีนมีความเหลื่อมล้ าและไม่เท่าเทียมทาง 
อุปกรณ์การเรียนสมัยใหม่ที่แตกต่างกัน 
T8 ระบบสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมีไม่พอเพียง 
T9 ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการสอนออนไลน์ของ 
ครูยังไม่เพียงพอ 
T10 การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา -19 ในพ้ืนที่ส่ง
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
(Onsite) อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 
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  สว่นที ่๔ 
   
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

ประชาชนทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา1  เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ2 
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 215 

 

ค านิยาม  
 1. โอกาสทางการศึกษา หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุนเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายก าหนด ทั้งในระบบ นอกระบบ อย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึง ตามสิทธิและเป็นธรรม 

 2. เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
ในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมใน  
วิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษา มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 3. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข้าวเขาวงวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา 
และอ่ืน ๆ มาใช้เพื่อเป็นความรู้และเทคนิคที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

 5. ศตวรรษที่ 21 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช้ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 

 

พันธกิจ (MISSION) 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุคใหม่  

ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 

 

สาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษา 
จังหวัดกาฬสนิธุ์ พ.ศ. 2566 - 2570 
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เป้าประสงค์รวม (GOAL) 
 1. ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะชีวิต มีความเป็นพลเมืองดีและได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้มีศักยภาพด้านการศึกษา มีความพร้อมด้วยทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทุกด้าน  
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพและ
เป็นครูยุคใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 4. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 5. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน 
และด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
   ยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 



 

 

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566-2570 

แผนระดบั 1 
ยทุธศาสตรช์าติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เปา้หมาย     คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวถิีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ประเดน็     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  

แผนระดบั 2 

(ให้กรอกเฉพาะแผน
ที่สอดคล้อง แต่

อย่างน้อยต้องระบุ
ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 
เปา้หมายประเดน็  วยัเรียน/วยัรุ่น  
มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห ์รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแกป้ัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
ประเดน็ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
เปา่หมายประเดน็  คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทกัษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวติดีขึ้น 

แผนการปฏริปูประเทศ  
ดา้นการศกึษา 

ประเดน็  การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
เปา้หมาย    คนไทยทุกชว่งวัยสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ 
ผ่านการจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนา
ตนเองและการศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ให้เป็นคนไทย
ที่มีศักยภาพ ทกัษะ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถ
เทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

(รา่ง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่13 

 
หมดุหมายที ่12 ไทยมีก าลังคน สมรรถนะ
สูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
กลยทุธท์ี ่1 คนไทยทกุช่วงวยัได้รับการ
พัฒนาในทุกมิต ิ
กลยทุธท์ี ่3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 นโยบายและแผนระดบัชาต ิ
วา่ดว้ยความมัน่คงแหง่ชาติ 

 
นโยบายและแผนระดับชาตวิ่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบาย 
ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
 

 

นโยบายรฐับาล 
 

ขอ้ 8 การปฏิรูป 
กระบวนการเรียนรู้และการ 
พัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย 
 
 

                  
แผนระดบั 3 

(ให้กรอกเฉพาะแผน
ที่สอดคล้อง แต่

อย่างน้อยต้องระบุ
ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาค) 

(รา่ง) แผนพฒันาภาค (พ.ศ.2566-2570) 
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
คือ “ศนูยก์ลางเศรษฐกจิของอนภุมูภิาคลุม่
แมน่้ าโขง” และก าหนดแนวทางการพฒันา 
ดังนี้ (1) พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตร
สมยัใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ 

  แผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก เฉยีง
เหนอืตอนกลาง 
เปา้หมายการพัฒนา “เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
ประเดน็การพฒันาที ่4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สังคมมีคุณภาพและเมืองมีความเจริญน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

“รา่ง”แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
พ.ศ.2566-2570  
 
เปา้หมาย  “ มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยว
วิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
ประเดน็การพฒันาที ่๔  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบ
สุข 

แผนพฒันาการศกึษากลุม่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง (ภาค 12) พ.ศ.2566-
2570 
วสิยัทศัน ์ ประชากรทุกชว่งวัยในร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พร้อมส าหรับวิถีชวีิตในศตวรรษที่ 21 เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้   
เปา้หมาย  ผู้เรียนทุกช่วงวยัเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทัว่ถึง 
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สาระส าคญัแผนพัฒนา
การศกึษา 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
พ.ศ. 2566-2570 

ทิศทาง (วสิยัทศัน)์ 
 

          ประชาชนทุกช่วงวัยในจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา  
เรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตอย่ า งมี คุณภาพ   
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 

เปา้ประสงค ์
 

1. ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ ์ได้รับโอกาสทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง เสมอภาค เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะชวีิต มีความเป็นพลเมืองดีและได้รับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกช่วงวยัของจังหวัดกาฬสินธุเ์ป็นผู้มีศักยภาพด้านการศึกษา มีความพร้อมด้วยทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทุกด้าน  
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะอาชพีตามมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชพีและเป็นครูยุคใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
4. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกประเภทและทกุระดับ มกีารบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่
เข้มแข็งด้วยคุณภาพอยา่งยั่งยืน 
5. ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการอนุรักษ ์สืบสาน และด ารงอยูอ่ยา่งยั่งยืน 

           

ยทุธศาสตร ์
1.    สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

3.       พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพยุคใหม ่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

4.  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

5.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเอกลกัษณ์จังหวัดกาฬสินธุ ์

                                                                                                                                                                            

กลยทุธ ์
 

1.1 ส่งเสริมระบบการจัดบริการเข้าถึง
การศึกษาและความเสมอภาคทาง
การศึกษา (ในระบบ-นอกระบบ) ที่เท่า
เทียม (การเข้าถึงระบบการเรียน/ ทุน
ทรัพย์/ สนับสนุนเด็กที่มีความ สามารถ
แต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ) 
1.2 ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพวิเตอร ์
(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
พัฒนาศักยภาพ (พัฒนาทกัษะทาง
วิชาชีพ) ผู้เรียนตามความถนัด (การสร้าง
แรงบันดาลใจ/การค้นหาความฝันของ
ผู้เรียนอาชีพในอนาคต) ตามช่วงวยั (ป
1-ป.6/ ม.1-ม.3/ ม.4-ม.6/ ปวช.) 
1.3 จัดให้มีระบบการจัดการเรียนรู้
ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) 

2.1 พัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึ่งประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) /
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
2.2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ 
(STEM) 
2.3 บูรณาการมาตรการการป้องกันยา
เสพติดในกระบวนการเรียนการสอน 
2.4 น าระบบคุณธรรม จรยิธรรม บูรณา
การหลักสูตรการสอน (ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์) 
2.5 บูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
2.6 พัฒนาสาระการเรียนรู้ บูรณาการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 พัฒนาศักยภาพครู-บุคลากร
ทางการศึกษา (Upskills/ Reskills) 
3.2 พัฒนาครูผู้สอนในรูปแบบการเรียน
การสอน PLC/ Project Based/ 
Problem Based 
3.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยุค
ดิจิทัล/การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทกุ
ต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ 

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (การเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ต/ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์) 
4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือ
ส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหวา่ง 
หน่วยงานตา่ง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการ
พัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนรว่มในการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 จัดระบบโรงเรียนพี่เล้ียง จบัคู่
ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
การศึกษาดกีับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.4 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา (มาตรฐานขั้นต่ า/มาตรฐาน
กลาง)/ประกันคุณภาพการศึกษา (การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน) 

5.1 พัฒนาสาระการเรียนบูรณาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ด ารงเอกลักษณ์ของจังหวัด ในการศึกษา
ทุกระดับ 
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ตารางที ่21  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 สรา้งโอกาสทางการศึกษาอยา่งเทา่เทยีมและเรียนรูต้ลอดชวีติ 
เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธค์วามเชื่อมโยงกบั  

กลยทุธเ์ชิงรกุ (S-O)/กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (W-O)/ 
กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั (S-T) /กลยทุธเ์ชิงรบั (W-T) 

กลยทุธ ์
แผนปฏบิตักิารระยะสัน้/ระยะยาว 

ตวัชี้วดักลยทุธ ์
คา่คาดการณ ์

(คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั) 
2566 2567 2568 2569 2570 

เปา้หมาย 
1. ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคณุภาพและเท่าเทียม และเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมมีาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
2. ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความ
เชื่อค่านิยม ตามระบอบประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม และสามารถด ารงชีพอย่างเป็นสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธท์ี่ 1.1 ส่งเสริมระบบการ
จัดบริการเข้าถึงการศึกษาและความ
เสมอภาคทางการศึกษา (ในระบบ-นอก
ระบบ) ท่ีเท่าเทียม (การเข้าถึงระบบการ
เรียน/ ทุนทรัพย/์ สนับสนุนเด็กที่มีความ 
สามารถแตไ่ม่มีทุนทรัพยเ์ป็นกรณีพเิศษ) 

1. ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยไดร้ับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคณุภาพ 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้พิการไดร้ับการพฒันาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

3. อัตราการออกกลางคันของผู้เรยีนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง 

0 0 0 0 0 

กลยทุธท์ี่ 1.2 ส่งเสริมการเรียน 
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา พัฒนาศักยภาพ 
(พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ) ผู้เรียนตาม
ความถนัด (การสร้างแรงบันดาลใจ/การ
ค้นหาความฝันของผู้เรยีนอาชีพใน
อนาคต) ตามช่วงวัย (ป1-ป.6/ ม.1-ม.
3/ ม.4-ม.6/ ปวช.) 

1. ร้อยละของนักเรียนรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี 80 85 90 95 100 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 

50 55 60 65 70 

2. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นท่ีพอใจของสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น 

80 85 90 95 100 

3. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
(ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น 

80 85 90 95 100 

4. ร้อยละของผู้จบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ  

60 65 70 75 80 

กลยทุธท์ี่ 1.3 จัดให้มรีะบบการจดัการ
เรียนรูต้ลอดช่วงชีวิต (Lifelong 
Learning) 

1. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 80 85 90 95 100 
2. ร้อยละของนักเรียนระดบัปฐมวัย  
(อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพฒันาการตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนเป็นผู้สูงวัย อายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป ที่ได้รบัการพัฒนาที่เหมาะสมกบัช่วงวัยเพิ่มขึ้น  

60 65 70 75 80 
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ตารางที ่22  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพผู้เรยีนให้มสีมรรถนะและทักษะในศตวรรษที ่21 
เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธค์วามเชื่อมโยงกบั  

กลยทุธเ์ชิงรกุ (S-O) /กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (W-O)/ 
กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั (S-T) /กลยทุธเ์ชิงรบั (W-T) 

กลยทุธ ์
แผนปฏบิตักิารระยะสัน้ / ระยะยาว 

ตวัชี้วดักลยทุธ ์

คา่คาดการณ ์
(คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั) 

2566 2567 2568 2569 2570 

เปา้หมาย 
3. ผู้เรียนมคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยทุธท์ี่ 2.1 พัฒนาทักษะผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ในศตวรรษที่ 
21 (3R8C) /พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับสตูรสถานศึกษา
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของนักเรยีนมีคณุลักษณะและทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  

60 65 70 75 80 

3. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาเพือ่พัฒนาอาชีพ
สามารถน าประสบการณไ์ปประกอบอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น  

60 65 70 75 80 

กลยทุธท์ี่ 2.2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (STEM) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา โดย 
บูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น 
 

10 15 20 25 30 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
ที่มีผลจากการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

10 15 20 25 30 

3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) แต่ละ
สาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 

10 15 20 25 30 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านอ่านออกเขียน
ได้ คดิวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติและด้านอาชีพ 

10 15 20 25 30 

5. ร้อยละของระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูส้ าเรจ็การศึกษาในแต่ละ
ระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ 
(CEFR) สูงขึ้น 
 

10 15 20 25 30 
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เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธค์วามเชื่อมโยงกบั  
กลยทุธเ์ชิงรกุ (S-O) /กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (W-O)/ 
กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั (S-T) /กลยทุธเ์ชิงรบั (W-T) 

กลยทุธ ์
แผนปฏบิตักิารระยะสัน้ / ระยะยาว 

ตวัชี้วดักลยทุธ ์

คา่คาดการณ ์
(คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั) 

2566 2567 2568 2569 2570 

 กลยทุธท์ี่ 2.3 บูรณาการมาตรการการ
ป้องกันยาเสพติดในกระบวนการเรียน
การสอน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพตดิ 100 100 100 100 100 

2. จ านวนของสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านปลอดสารเสพ
ติด คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน 

10 แห่ง 12 แห่ง 14 แห่ง 16 แห่ง 18 แห่ง 

กลยทุธท์ี่ 2.4 น าระบบคุณธรรม 
จริยธรรม บูรณาการหลักสูตรการสอน 
(ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม โดยบรูณาการหลัก
ไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีความต่อเนื่อง 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เพื่อ
เสรมิสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี  และมีจติอาสา 
 

100 100 100 100 100 

กลยทุธท์ี่ 2.5 บรูณาการหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

50 55 60 65 70 

กลยทุธท์ี่ 2.6 พัฒนาสาระการเรยีนรู้ 
บูรณาการเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาสาระการ
เรียนรู้ บรูณาการเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

50 55 60 65 70 
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ตารางที ่23  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ปน็มอือาชีพยคุใหม ่ทีก่้าวทนัการเปลีย่นแปลง 
เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธค์วามเชื่อมโยงกบั  

กลยทุธเ์ชิงรกุ (S-O) /กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (W-O)/ 
กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั (S-T) /กลยทุธเ์ชิงรบั (W-T) 

กลยทุธ ์
แผนปฏบิตักิารระยะสัน้ / ระยะยาว 

ตวัชี้วดักลยทุธ ์
คา่คาดการณ ์

(คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั) 
2566 2567 2568 2569 2570 

เปา้หมาย 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมือ
อาชีพสามารถบูรณาการการจดัการเรียนรู้
น าไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  

กลยทุธท์ี่ 3.1 พัฒนาศกัยภาพครู
บุคลากรทางการศึกษา (Upskills/ 
Reskills) 
 

1. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบคุลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับและประเภทการศกึษา ท่ีได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

10 15 20 25 30 

2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบคุลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับและประเภทการศกึษา ท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

10 15 20 25 30 

3. ร้อยละของผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญก าลังใจ
ในระดับจังหวัด 

20 25 30 35 40 

4. ร้อยละของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับและประเภทการศกึษา ท่ีได้รับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลย ี

10 15 20 25 30 

กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาครูผูส้อนใน
รูปแบบการเรียนการสอน PLC/ 
Project Based/ Problem Based 

1. ร้อยละของงานวิจัยท่ีสร้างองคค์วามรู้และ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง   

10 15 20 25 30 

2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
/ Project Based / Problem Based และน า
กระบวนการ PLC มาบูรณาการจดัการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียน 

80 85 90 95 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการปฏิบัติทีเ่ป็น
เลิศ (Best Practice) ในด้านการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning / Project Based / 
Problem Based ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม 
 

10 15 20 25 30 
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เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธค์วามเชื่อมโยงกบั  
กลยทุธเ์ชิงรกุ (S-O) /กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (W-O)/ 
กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั (S-T) /กลยทุธเ์ชิงรบั (W-T) 

กลยทุธ ์
แผนปฏบิตักิารระยะสัน้ / ระยะยาว 

ตวัชี้วดักลยทุธ ์
คา่คาดการณ ์

(คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั) 
2566 2567 2568 2569 2570 

  4. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัด
การศึกษาแบบวอลดอร์ฟ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

10 15 20 25 30 

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการปฏิบัติทีเ่ป็น
เลิศ (Best Practice) ในด้านการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางวอลดอร์ฟ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

10 15 20 25 30 

กลยทุธท์ี่ 3.3 พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนยุคดิจิทลั/การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพในทุกต าบล ส่งเสรมิการพัฒนา
หลักสตูรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีการพฒันาโรงเรยีน
คุณภาพ ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน บริหาร
จัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม  

50 60 70 80 90 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล  

10 15 20 25 30 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสตูร
ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน ์ 

10 15 20 25 30 
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ตารางที ่24  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธค์วามเชื่อมโยงกบั  

กลยทุธเ์ชิงรกุ (S-O) /กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (W-O)/ 
กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั (S-T) /กลยทุธเ์ชิงรบั (W-T) 

กลยทุธ ์
แผนปฏบิตักิารระยะสัน้ / ระยะยาว 

ตวัชี้วดักลยทุธ ์
คา่คาดการณ ์

(คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั) 
2566 2567 2568 2569 2570 

เปา้หมาย 
5. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยทุธท์ี่ 4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (การเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ต/ อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์) 

1. ร้อยละสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
จัดการฐานข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรูข้องผู้เรยีน  

80 85 90 95 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามรีะบบอินเทอร์เน็ตใน
การจัดการเรยีนรู้  

100 100 100 100 100 

กลยทุธท์ี่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบฐานข้อมลูเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
เชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครวัและ
ผู้เรยีนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

1. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษามีฐานข้อมูล
ด้านการศึกษาส าหรบัการวางแผนในการบริหาร
จัดการศึกษาและการติดตามและประเมินผล 
 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรือภาคีเครือข่าย มีสว่นร่วมส่งเสริม 
ในการน าระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
 

10 15 20 25 30 

กลยทุธท์ี่ 4.3 จัดระบบโรงเรียนพีเ่ลี้ยง 
จับคู่ระหว่างโรงเรยีนขนาดใหญ่ทีม่ี
คุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรยีนขนาด
เล็กเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 

1. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีรูปแบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 100 

2. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาในทุกภาคส่วน อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

80 85 90 95 100 

3. ร้อยละของครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดร้ับ
การพัฒนาและปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ  

80 85 90 95 100 

4.ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีความเข้มแข็ง
เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรยีนขนาดเล็ก ดา้น
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ และครุภัณฑ์ มีข้อมูล
สารสนเทศเป็นระบบ  

80 85 90 95 100 
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เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธค์วามเชื่อมโยงกบั  
กลยทุธเ์ชิงรกุ (S-O) /กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (W-O)/ 
กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั (S-T) /กลยทุธเ์ชิงรบั (W-T) 

กลยทุธ ์
แผนปฏบิตักิารระยะสัน้ / ระยะยาว 

ตวัชี้วดักลยทุธ ์
คา่คาดการณ ์

(คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั) 
2566 2567 2568 2569 2570 

 กลยทุธท์ี่ 4.4 การพัฒนาคณุภาพ
มาตรฐานการศึกษา (มาตรฐานข้ันต่ า/
มาตรฐานกลาง)/ประกันคณุภาพ
การศึกษา (การประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรยีน) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษา และสถาน ศึกษา 
ที่มีผลการปฏิบตัิที่เป็นเลศิ (Best Practice) ในด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ
การศึกษา 

10 15 20 25 30 

3. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  
มีการบรูณาการจดัการศึกษาระหว่าง หน่วยงานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลต่อคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามหลกัธรรมาภบิาล 

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมิน
คุณภาพภายนอก (สมศ.) ระดับด ี

50 55 60 65 70 
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ตารางที ่25  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5 ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม ภูมปิญัญาท้องถิน่ และเอกลักษณจ์งัหวัดกาฬสนิธุ์ 
เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธค์วามเชื่อมโยงกบั  

กลยทุธเ์ชิงรกุ (S-O) /กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (W-O)/ 
กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั (S-T) /กลยทุธเ์ชิงรบั (W-T) 

กลยทุธ ์
แผนปฏบิตักิารระยะสัน้ / ระยะยาว 

ตวัชี้วดักลยทุธ ์

คา่คาดการณ ์
(คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั) 

2566 2567 2568 2569 2570 

เปา้หมาย 
6. หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการเรียนรู้ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

กลยทุธท์ี่ 5.1 พัฒนาสาระการเรยีน
บูรณาการกับศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และด ารงเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ในการศึกษาทุกระดับ 

1. ระดับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของ
ปราชญ์ ภูมิปญัญาท้องถิ่นและผู้ประกอบการนอก
สถานศึกษา  

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 

2. ร้อยละของสถานศึกษา สถาบนัการศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับการ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการ
ด ารงชีวิตเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการปฏิบัติทีเ่ป็น
เลิศ (Best Practice) ในด้านการ 
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

10 15 20 25 30 

5. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
พัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นและกระบวนการจดัการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกดิความตระหนัก และภาคภูมิใจ
ประวตัิศาสตร์ ภมูิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดกาฬสินธุ ์

100 100 100 100 100 

6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 หรือ
ศาสตร์พระราชา/เศรษฐกิจพอเพยีง และน้อม
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

100 100 100 100 100 
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เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธค์วามเชื่อมโยงกบั  
กลยทุธเ์ชิงรกุ (S-O) /กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (W-O)/ 
กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั (S-T) /กลยทุธเ์ชิงรบั (W-T) 

กลยทุธ ์
แผนปฏบิตักิารระยะสัน้ / ระยะยาว 

ตวัชี้วดักลยทุธ ์

คา่คาดการณ ์
(คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั) 

2566 2567 2568 2569 2570 

  7. . ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องที่มีเครือข่ายความร่วมมอืด้านการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังน าเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและต่อยอด
ให้เกิดความยั่งยืน 

100 100 100 100 100 

8. ร้อยละของสถานศึกษาและหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้องที่มีผลการปฏิบตัิที่เป็นเลศิ  
(Best Practice) ในด้านอนุรักษ์เอกลักษณ์  
สืบสานภูมิปญัญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

10 15 20 25 30 
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  สว่นที ่๕ 
 
 
 
 
 การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 
เมษายน พ.ศ. 2560 ในการก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  รวมทั้งการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ในพ้ืนที่ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชน การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ การสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ การประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก และการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

หลักการและกลไกส าคัญ 
 การก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาพ้ืนที่ด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา  
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนระดับหน่วยงาน และแปลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี้ 

 1. สร้างโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียม และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุคใหม่ ที่ก้าวทัน

การเปลี่ยนแปลง 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 การน าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ สู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายนั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะร่วมขับเคลื่อนและ
ถ่ายทอดสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เชื่อมโยงสู่ แผนปฏิบัติการ/
แผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ควรจะต้องมีการสร้างการ
สื่อสารให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจที่ชัดเจนในยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ โดยผ่านแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ โดยยึดสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ/จุดเน้น ส าหรับใช้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการระหว่างหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
เพ่ือการจัดท าแผนงาน/โครงการในการขอจัดตั้งและการบริหารงบประมาณตามบทบาทหน้าที่และบริบทของพ้ืนที่ 
 

การขบัเคลื่อนแผนพัฒนาการศกึษาจงัหวดักาฬสินธุ ์
พ.ศ. 2566 - 2570 สูก่ารปฏบิตัิ 
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แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 - 2570 สู่การปฏิบัติ 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 - 2570 สู่การปฏิบัติ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการก าหนดนโยบายและบทบาทท่ีชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดังนี้ 
 1. ภาครัฐ ประกอบด้วย หน่วยงานดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานก ากับดูแล (Regulator) มีการก าหนดเงื่อนไข และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ให้หน่วยงานระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ , ๒ , ๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานพระพุธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีการจัดการศึกษาต้องสร้างความชัดเจนเชิงนโยบาย และบูรณาการการท างานร่วมกันใน
ระดับนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากร เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมผลักดันความร่วมมือระดับ
นโยบายปรับปรุง และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมอิสรภาพ 
ทางวิซาการ และให้อิสระในการบริหารแก่หน่วยงานในระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
  1.2 หน่วยงานระดับปฏิบัติการ (Provider) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใน
สถานศึกษาที่ก ากับดูแล ถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การจัดระบบการเรียนรู้ การจัดสรรทรัพยากร  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ การวิจัย
การศึกษา ส่งเสริมคุณภาพวิซาการ และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โดยบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน 
 2. ภาคเอกชน ส่งเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การปฏิบัติในรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาทุกระดับการศึกษา อาทิ
เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ (Machine & Equipment 
donation) จัดกิจกรรมเสริม/หลักสูตรพิเศษในสถาบันการศึกษา (Special program) จัดหลักสูตรพิเศษนอก
สถาบันการศึกษา/การบริการวิชาการ(Extension service) และดูงาน (industrial study) พัฒนาครูใน
สถานศึกษา สนับสนุนวิทยากร หรือครูฝึกจากภาคเอกชน (Specialist) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
การฝึกงานในสถานประกอบการ (On- the-Job Training) ร่วมกันผลิตอาชีวศึกษาทวิภาคีในกลุ่มอาชีวศึกษา 
(Work integrated Learning : WIL) ในกลุ่มอุดมศึกษาสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา (R&D Sponsor) และ
อ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนระหว่างสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และผู้ประกอบการ เพ่ือ
ผู้สอนได้เห็นและเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถน าเอาข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาขั้นตอนการเรียนภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการฝึกงาน 
 3) ภาคประชาสังคม ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่งถือว่ามีบทบาทส าคัญผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
บ่มเพาะ เลี้ยงดู บุตรหลานให้มีพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกาย สติปัญญาจิตใจ และพฤติกรรมเชิงบวกในการอยู่
ร่วมกันในสังคมร่วมกับสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีองค์ความรู้  
ภูมิปัญญา เพื่อถ่ายทอดวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ให้กับผู้เรียน รวมทั้งการให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม 
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