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คำนำ 
   

 
     รัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน  
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ที่ได้มีการกำหนด “ภาค” เป็นพื้นที่สำคัญเพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณา
การงบประมาณ หรือปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกัน ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมทั้งได้กำหนดให้ 
“แผนพัฒนาภาค” เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาภาค ที ่สอดคล้องเชื ่อมโยงกับแผนระดับชาติ         
และนโยบายรัฐบาล เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม  
ใน 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้
ชายแดน ประกอบกับเมื ่อวันที ่ 12 ตุลาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคำนึงถึงความต้องการในพ้ืนที่และแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
อีกท้ัง กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาถึงความสำคัญของแผนระดับที่ 1 แผนระดับท่ี 2 นโยบายรัฐลายและ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบกับคำสั่งสำนักหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคสิบแปดภาค 
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ และทำ
หน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด โดยอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งส่วนราชการ
อ่ืน ๆ  หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ  
  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาคและ
กลุ่มจังหวัด เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ บริบทความต้องการของพ้ืนที่และสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  (พ.ศ.2565-2570) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) จัดทำข้ึนสืบเนื่องคำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค+ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 5 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการ จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด 
โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

1) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่          

2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา   
3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่

รับผิดชอบ               
4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและภูมิภาค ให้เ กิดการพัฒนาอย่างบูรณา

การในระดับพื้นท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก   
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
นอกจากนี้  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายใน
และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   

ข้อ 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 5 กลุ่มงาน  ดังนี้  
1) กลุ่มอำนวยการ 
2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 
3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
5) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  
 
 
 



                                                  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) 
ข 

โดยได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้ 
      1) แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ          
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
 2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้งสื่อสาร เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
   4) กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพ้ืนที่
รบัผิดชอบ 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 6) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา            
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 7) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17  ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก  พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย 
และอุตรดิตถ์  เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด         
ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์           
การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา          
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
     “ประชากรทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของกลุ่มจังหวัด     
บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ  
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างอาชีพและการมีงานทำ  
3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและประเทศ  
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่จุดหมายแห่งคุณภาพชีวิต 
3. พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะ     

มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 



                                                  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) 
ค 

4. ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ตามหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ด ี

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

เป้าประสงค์  
1. ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างเสมอภาค 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

ที่ไม่เรียนต่อ และนักเรียนที่อยู่ในพื้นท่ียากลำบาก 
3. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนาหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สัมมาชีพ 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความสามารถ

ทางพหุปัญญา 
6. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา 

 
กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา  
2. พัฒนาหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สัมมาชีพ  
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

ทีไ่ม่เรียนต่อ และนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ยากลำบาก 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ โดยยึด

แนวคดิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาทุกภาคส่วน  
 

มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
มาตรการ/จุดเน้น 

  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายและปัจจัยพ้ืนฐานให้เพียงพอกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา   
ที่มีความขาดแคลน 
  - รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ และพัฒนาห้องสมุด ประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงง่ายในทุกพ้ืนที่  

- พัฒนาค่ายลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ 
วินัยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

- ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

- ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น 
โดยเฉพาะวัยแรงงานและผู้สูงอายุ 



                                                  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) 
ง 

- ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ใช้ช่องทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเท (DLIT) รวมถึงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) 
ออนไลน์ (Online) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่จุดหมาย   
แห่งคุณภาพชีวิต 

มาตรการ/จุดเน้น 
  - จัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  - พัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบหลักสูตร        
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร          
ที่กำหนดและให้เป็นไปตามบริบทท้ังสภาพภูมิศาสตร์ และศักยภาพของผู้เรียน 
  - พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนในบริบทที่ประสบอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง 
  - พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน        
ในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site)  ออนแอร์ (On air)  ออนไลน์     
(On line) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยี                   
ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  - สร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งแรงจูงใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ลดปัญหาการขอย้ายออกจากพ้ืนที่ 
  - เสริมสร้างอุดมการณ์ความเป็นข้าราชการ จิตวิญญาณครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครู ตลอดจนการเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ โดยเฉพาะครูในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร และนักเรียนที่เรียน       
วิชาชีพครู 
  - พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาของพ้ืนที่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการ
เรียนรู้ให้มีสมรรถนะ มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 มาตรการ/จุดเน้น 
  - ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุ
ปัญญา    ของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทย มีทักษะความรู้ และเป็นกำลังในการพัฒนา
ประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็น
คนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัย
เรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 



                                                  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) 
จ 

  - ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ ต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 
  - ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital 
Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP) ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 
  - จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กตก
หล่น เด็กออกกลางคัน อัตราการเข้าเรียน การจบการศึกษาและการเรียนต่อของประชากรวัยเรียนในแต่ละ
ช่วงชั้น 
  - วิจัย และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้เกิดคุณภาพการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่โดยยึดความ
สอดคล้องและความต้องการตามสภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน 
  - ส่งเสริม สนับสนุน จัดเวทีนำเสนอเผยแพร่การนำเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่เป็นเลิศใน
ด้านงานวิจัยและการศึกษา 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis)  
  - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
  - ส่งเสริมให้สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

- วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ/ประเภทโดยยึดพ้ืนที่     
เป็นฐาน (Cluster - based, Area - based) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  

มาตรการ/จุดเน้น 
 - ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่บูรณาการการเรียนการสอนในวิชาหลัก 

เพ่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม ภูมิปัญญาตัวตนท้องถิ่น สังคมชาติ
พันธุ์ และสภาพทั่วไปอันหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้
ในการเรียนรู้ทั้งในระบบ/นอกระบบ 

 - เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด โดยการร่วม
ฟ้ืนฟูและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า ให้มีจุดร่วมเพ่ือรักษาวัฒนธรรมของ
จังหวัดให้ดำรงคุณค่าและความสง่างามตามอัตลักษณ์ 

 - ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นที่หลากหลายควบคู่กับภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน
ในพ้ืนที่ เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษา
ที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



                                                  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) 
ฉ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ    
จัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของพื้นที่  

มาตรการ/จุดเน้น 
 - ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดและรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
 - ส่งเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาพิเศษ การศึกษาเพ่ือคนพิการ การศึกษาโดย

ครอบครัว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการศึกษาทางเลือกและการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
 - พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมหน่วยงานให้มีการวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) แก่ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ (1)     
ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2)          
การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น      
“ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้  
รายจ่ายและทรัพยากรอื่น ที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติ
ราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณสำหรับภารกิจนั้น” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ทําหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
พ.ศ. 2546 และบทบาทหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (2566-2570) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมถึงบริบทของพ้ืนที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน
พ้ืนทีก่ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และให้หน่วยงานใช้
ยึดเป็นแนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตาม
ทิศทางที่วางไว้  
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บทบาทและหน้าที่ 
 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง   
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในข้อ 5 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน
สิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษา 
ในระดับภาคและจังหวัด โดยการอํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณา
การกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และ
ให้มีอํานาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้  
 (1)  กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

 (2)  สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
 (3)  กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 (4)  สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 (5)  ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง 

บูรณาการในระดับพืน้ที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
 (6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ

มอบหมาย 

สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 
1. สถานที่ตั้ง 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด

พิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 54,527.05 
ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ เขตติดต่อกับจังหวัดน่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 
ทิศใต้ เขตติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดเลย ขอนแก่น และ

ชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก เขตติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
2. ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่จะเป็นภูเขาทางด้านทิศเหนือทางทิศตะวันตก ตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ด้าน

ทิศตะวันออก จะเป็นแนวเขาเช่นกันตั้งแต่อุตรดิตถ์ ถึงเพชรบูรณ์ และพ้ืนที่ตอนกลางของกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ และท่ีราบสูงด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก 
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3. ลักษณะภูมิอากาศ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 จะได้รับอิทธิพลนของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ 
ฤดูร้อน  ประมาณเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน  ประมาณเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยประมาณปีละ 1375 มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียล 
4. ประชากร 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย 

และอุตรดิตถ์ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีจำนวนประชากร ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรจำแนกรายจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 

จังหวัด ประชากร ลำดับ 
ตาก 665,620 3 

พิษณุโลก 865,247 2 
เพชรบูรณ์ 992,451 1 
สุโขทัย 595,072 4 

อุตรดิตถ์ 453,103 5 
เหนือล่าง 1 3,571,493  

 
ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2564. จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุ่มอายุ รายจังหวัด 
พ.ศ. 2562 สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จาก http://statbbi.nso.go.th อ้างถึง : กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

จำนวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 มีประมาณ 3,571,493 คน  โดยจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีประชากรมากท่ีสุด (992,451 คน) รองลงมา คือจังหวัดพิษณุโลก (865,247 คน) และจังหวัดที่
มีประชากรน้อยที่สุดคือจังหวัดอุตรดิตถ์ (453,103 คน) 

สภาพทั่วไปของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1 สถานที่ตั้ง 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกสถานที่ตั้ง 311 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ 

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  รับผิดชอบดำเนินการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 ได้แก่ 
เขตตรวจราชการที่ 17 ประกอบด้วยจังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถ์  
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2. ภารกิจ  
ทำหน้าที่ ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น
หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น 

3. อำนาจหน้าที่  
1. กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานตามข้อ 3(1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาส
ของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณา

การในระดับพื้นท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
6. ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
แผนที่พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 

สภาพการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีการจัดการศึกษาในระบบ โดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัด

การศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 จำนวนสถานศึกษาจำแนกรายจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 

สังกัด 
จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด (แห่ง) 

ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ ์ สุโขทัย อุตรดิตถ ์ รวม 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       
1.การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       

• สพป.เขต 1 108 114 131 130 148 631 
• สพป.เขต 2 121 127 139 175 77 639 
• สพป.เขต 3 0 163 189 0 0 352 
• สพม. 20 39 39 27 18 143 
• การศึกษาพิเศษ 3 3 3 1 1 11 

2.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

22 21 72 12 10 137 

3.สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

5 8 13 6 6 38 

4.ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

9 9 11 9 10 48 

รวมในกระทรวงศึกษาธิการ 288 484 597 360 270 1,999 
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       
1 .ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 

1 6 4 0 2 13 

2 .ส ำนั ก งาน พ ระ พุ ท ธศ าสน า
แห่งชาติ 

2 3 4 3 2 14 

3.กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 0 0 1 1 0 2 
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 263 251 287 253 173 1,227 
5.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 23 4 1 0 2 30 
6.กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  0 0 0 1 0 1 
7.สถาบันพระบรมราชชนก 0 1 0 0 1 2 
8.กรมกิจการเด็กและเยาวชน 10 7 1 3 5 26 
รวมนอกกระทรวงศึกษาธิการ 299 272 298 261 185 1,315 

รวมท้ังหมด 587 756 895 621 455 3,314 

ที่มา สำนักงานศึกษาธิการภาค 17. 2563. ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563.สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จาก http://www.reo17.moe.go.th/  
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สภาพการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจำนวน 3,314 โรงเรียน โดยจังหวัด
เพชรบูรณ์ (895 โรงเรียน) มีโรงเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก (756 โรงเรียน) และจังหวัด
อุตรดิตถ์มีสถานศึกษาน้อยท่ีสุด (455 โรงเรียน) 
 
สภาวการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  ขณะนี้สภาวการณ์โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ทั่วโลก ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่ว
โลก      รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยหลักจะแพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอย
ละอองจากจมูกหรือปาก ซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม การรักษา ขณะนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้ใช้รักษาโรคโควิด 19 และมาตรการระดับบุคคล เมื่อเป็นไปได้ควรรักษาระยะห่างอย่าง
น้อย 1 เมตร จากผู้อ่ืนเนื่องจาก  ผู้ติดเชื้อบางรายอาจยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง ดังนั้น การ
เว้นระยะห่างจากทุกคนสำคัญมาก หากคุณอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 แหล่งข้อมูล (องค์กร
อนามั ย โลก . 2020. ไวรัส โค โรน าคื ออะไร . สื บค้ น เมื่ อ วันที่  21 สิ งห าคม  2563 จาก เว็บ ไซต์  
https://www.who.int ) และ (กรมควบคุมโรค. 2563. โรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (Covid -19). 
สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 จากเว็บไซต์  https://ddc.moph.go.th ) 
 
ดัชนีทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 

รายงานดัชนีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการนำเสนอในรูปแบบตาราง 
แผนภาพ โดยนำข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ นักเรียน ประชากร และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
มาทำการวิเคราะห์ โดยวิธีดำเนินการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าลักษณะของ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แล้วจัดทำสรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
ซึ่งจุดมุ่งหมาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนการ
กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาคและจังหวัด 

ในเล่มนี้ ขอเสนอดัชนีการศึกษา รายด้าน 3 ด้าน จำนวน 8 ดัชนี ได้แก่ 
1. ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  
2. ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
3. ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality)  
 

1. ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ขอบเขตของการศึกษา ด้านเนื้อหา การวิเคราะห์ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงโอกาส

ทางการศึกษา (Access) ของประชากร ตามกลุ่มอายุ (3-5 ปี), (6-11 ปี), (12-14 ปี), และ(15-17 ปี)         
ด้านประชากร ประชากร คือ ประชากรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 และ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีการศึกษา 2563  วิธีการดำเนินการ     
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) โดยใช้ร้อยละและสัดส่วน 
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สรุปผลการศึกษาการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  
ดัชนีที่ 1 ร้อยละของนักเรียนระดับอนุบาลต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 
ดัชนีที่ 2 ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 6-11ป ี
ดัชนีที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี 
ดัชนีที่ 4 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17  

ดัชนีที่ 1 ร้อยละของนักเรียนระดับอนุบาลต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี  
1. ร้อยละของนักเรียนระดับอนุบาลต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี พบว่า กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าร้อยละต่ำกว่า 100 (ร้อยละ 98.21) เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มี
ค่าร้อยละสูงสุด คือ จังหวัดตาก(ร้อยละ 127.87) รองลงมา คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 115.20) จังหวัด
พิษณุโลก (ร้อยละ 106.76) และจังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 90.43)  ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่ำสุด คือ จังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 44.95)  

2. เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนอนุบาลต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี กับเกณฑ์ร้อยละ 
100 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 100 (98.21) เมื่อจำแนกเป็น
รายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีค่าร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 100 คือ จังหวัดตาก (ร้อยละ 127.87) จังหวัด
อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 115.2) และจังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 106.76) จังหวัดที่มีค่าร้อยละต่ำกว่าร้อยละ 100 
คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 90.43) และจังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 44.95) 
ดัชนีที่ 2 ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 6-11ปี 

1. ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 6-11ปี พบว่า กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าร้อยละต่ำกว่า 100 (ร้อยละ 97.68) เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มี
ค่าร้อยละสูงสุด คือ จังหวัดตาก (ร้อยละ 122.01) รองลงมา คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 95.72)  จังหวัด
พิษณุโลก (ร้อยละ 95.72) และจังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 94.50)  ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ต่ำสุด คอื จังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 74.29)  

2. เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี กับเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 100 (ร้อยละ 97.68) 
เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีค่าร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 100 คือ จังหวัดตาก (ร้อยละ 
122.01) และจังหวัดที่มีค่าร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 100 คือ จังหวัดอุตรดิตถ์  (ร้อยละ 96.45) จังหวัด
พิษณุโลก (ร้อยละ 95.72) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 94.5) และจังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 74.29)  
ดัชนีที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12 - 14 ปี 

1. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12 - 14 ปี พบว่า กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าร้อยละต่ำกว่า 100 (ร้อยละ 96.77) เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดที่มีค่าร้อยละสูงสุด คือ จังหวัดตาก (ร้อยละ 107.28) รองลงมา คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 
101.69) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 99.97) และจังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 96.42)  ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่
มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำสุด คือ จังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 74.08)  

2. เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12 - 14 ปี     
กับเกณฑ์ร้อยละ 100 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 100 (ร้อยละ 
96.77) เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีค่าร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 100 คือ จังหวัดตาก 
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(ร้อยละ 107.28) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 101.69) และจังหวัดที่มีค่าร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 100 คือ 
เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 99.97) จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 96.42) และจังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 74.08) 
ดัชนีที่ 4 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี 

1. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี พบว่า กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าร้อยละต่ำกว่า 100 (ร้อยละ 65.80) เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดที่มีค่าร้อยละสูงสุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ81.11 ) รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 
72.67) จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 68.91)  และจังหวัดตาก (ร้อยละ 61.77 ) ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำสุด คือ จังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 54.51)  

2. เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี กับ
เกณฑ์ร้อยละ 95 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 95 (ร้อยละ 
65.80) เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดทุกแห่งที่มีค่าร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 95 คือ จังหวัด
อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 81.11) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 72.67) จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 68.91) จังหวัดตาก 
(ร้อยละ 61.77) และจังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 54.51) ตามลำดับ 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษา 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สรุปได้ดังนี้ 

การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ค่าร้อย
ละของผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุทุกกลุ่ม มีค่าร้อยละต่ำกว่าร้อยละ 100 และมีค่าร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์        
เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีจังหวัดบางแห่งสูงกว่าร้อยละ 100 และสูงกว่าเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
1. ควรมีการศึกษาหาสาเหตุ เพ่ือเพ่ิมจำนวนผู้เรียนทุกระดับชั้นในระดับภาค 
2. ควรมีการศึกษาหาสาเหตุจำนวนนักเรียนสูงกว่าจำนวนประชากรกลุ่มอายุรายจังหวัด 

เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นการจัดตั้งการยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีมาตรฐาน
และคุณภาพ 

การวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในสภาวการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาด เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
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2. ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ปีการศึกษา 2563 
ขอบเขตของการศึกษา ด้านเนื้อหา การวิเคราะห์ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับด้านการตอบโจทย์

บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ปีการศึกษา 2563 ของอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา ด้านประชากร สามัญ
ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม. 4 – 6 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีการศึกษา 2563
และ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ อาชีวศึกษา คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1-3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
1 ปีการศึกษา 2563 วิธีการดำเนินการ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้ าลักษณะ
ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้ร้อยละและสัดส่วน 

ดัชนีที่ 5 สัดส่วนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา 
1 สัดส่วนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา 
2. เปรียบเทียบการตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ปีการศึกษา 2563 

กับเกณฑ์ 
ดัชนีที่ 5 สัดส่วนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา 

1. สัดส่วนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สัดส่วน
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา มีค่าสัดส่วน (อาชีวศึกษา 14 : 86 มัธยมศึกษาตอนปลาย) เมื่อจำแนกเป็นราย
จังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีค่าสัดส่วนสูงสุด คือ จังหวัดสุโขทัย (22 : 78) รองลงมา คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (18 : 
82) และจังหวัดพิษณุโลก (16 : 84) ตามลำดับ จังหวัดที่มีค่าสัดส่วนต่ำสุด คือจังหวัดตากและจังหวัด
เพชรบูรณ์ (15 : 85)  

2. เปรียบเทียบการตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ปีการศึกษา 
2563 กับเกณฑ์ 

2.1 เปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70กับสัดส่วนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา พบว่า กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สัดส่วนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา มีค่าสัดส่วนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 (ร้อยละ 
14) และจังหวัดทุกแห่งมีค่าสัดส่วนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่ า จังหวัดมีค่า
สัดส่วนสูงสุด คือ จังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 22) รองลงมา คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้ อยละ 18) และจังหวัด
พิษณุโลก (ร้อยละ 16) ตามลำดับ จังหวัดที่มีค่าสัดส่วนต่ำสุด คือ จังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 
15) 

 
2.2 เปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 30 กับสัดส่วนสามัญศึกษาต่ออาชีวศึกษา พบว่า กลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สัดส่วนสามัญศึกษาต่อสามัญศึกษา มีค่าสัดส่วนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 30 (ร้อย
ละ 86) และจังหวัดทุกแห่งมีค่าสัดส่วนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 30 เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดมี
ค่าสัดส่วนสูงสุด คือ จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 86) รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 
84) และจังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 82) ตามลำดับ จังหวัดที่มีค่าสัดส่วนต่ำสุด คือ จังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 78)  

2.3 เปรียบเทียบเป้าหมายร้อยละ 50 กับสัดส่วนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา พบว่า กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สัดส่วนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา มีค่าสัดส่วนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 50 
(ร้อยละ 14) และจังหวัดทุกแห่งมีค่าสัดส่วนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 50 เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดที่มีค่าสัดส่วนสูงสุด คือ จังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 22) รองลงมา คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ18) 
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และจังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 16) ตามลำดับ จังหวัดที่มีค่าสัดส่วนต่ำสุด คือจั งหวัดตากและจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 15) 

2.4 เปรียบเทียบป้าหมายร้อยละ 50 สัดส่วนสามัญศึกษาต่ออาชีวศึกษา  พบว่า กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สัดส่วนสามัญศกึษาต่ออาชีวศึกษา มีค่าสัดส่วนสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 50 (ร้อย
ละ 86) และจังหวัดทุกแห่งมีค่าสัดส่วนสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 50 เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัด
ที่มีค่าสัดส่วนสูงสุด คือ จังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 85) รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก (ร้อย
ละ84) และจังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 82) ตามลำดับ จังหวัดที่มีค่าสัดส่วนต่ำสุด คือจังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 
78) 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) กรณีศึกษา กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีการศึกษา 2563 สรุปได้ดังนี้ 

การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง กลุ่ม 1 มีค่าสัดส่วนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และเป้าหมายร้อยละ 50 
ข้อเสนอแนะ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
ควรจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพเร่งด่วนและส่ งเสริมการเรียน

อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมจำนวนผู้เรียนในทุกจังหวัด  

การวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในสภาวการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาด เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การตอบโจทย์บริบทที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
3. ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) ปีการศึกษา 2563 
ดัชนีที่ 6 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ด้านคุณภาพการศึกษา 
(Quality)   ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ขอบเขตของการศึกษา ด้านเนื้อหา การวิเคราะห์ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มจังหวดภาคเหนือตอนล่าง 1  ที่ เข้าสอบประเมินคุณภาพระดับ
การศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ด้านประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ นักเรียนในพ้ืนที่เขต
ตรวจราชการที่ 17 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่เข้าสอบประเมินคุณภาพระดับการศึกษาระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2563 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2563 และวิธีการดำเนินการ 
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ 
(Quantitative Analysis) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ และสัดส่วน 
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สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2563 กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 50 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     
(O-NET) ปีการศึกษา 2563   

1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2563 กับปีการศึกษา 2562 

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สรุปผลการศึกษา 
1. เปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 50 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ปีการศึกษา 2563   

1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ภาษาไทย พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 

50 ( = 55.40) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า สังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( = 58.26) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
( = 54.68) และสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     
( = 44.05) 

ภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 50 ( = 41.35) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า สังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( = 51.77) และสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 50 คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( = 38.63) และสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ( = 28.17)  

คณิตศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
50 ( = 29.31) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  คือ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( = 33.65) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
( = 28.17) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 25.67)  

วิทยาศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
50 ( = 37.87) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( = 40.66) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
( = 37.15) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 31.96)  
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1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาษาไทย พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 

50 ( = 54.97) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( = 55.05) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
( = 54.42) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 51.38)  

ภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 50 ( = 33.39) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 
คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( = 35.31) รองลงมา คือ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( = 33.68) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 27.34)  

คณิตศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
50 ( = 25.63) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( = 25.89) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
( = 23.70) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 18.21)  

วิทยาศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
50 ( = 30.03) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( = 30.14) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
( = 29.21) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 28.08)  

1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 

50 ( = 43.37) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( = 43.60) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
( = 41.64) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 35.13)  

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ( = 35.25) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( = 35.35) สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( = 34.23) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 32.78)  

ภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 50 ( = 27.71) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดท่ีมีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ คือ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( = 28.55) รองลงมา คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ( = 27.75) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 21.55)  

คณิตศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
50 ( = 24.64) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( = 24.83) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
( = 23.20) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 17.59)  
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วิทยาศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
50 ( = 32.00) เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( = 32.14) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน          
( = 30.90) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( = 27.45)  
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563              

กับปีการศึกษา 2562 
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ภาษาไทย พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เมื่อจำแนก

เป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

ภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เมื่อจำแนก
เป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

คณิตศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง เมื่อจำแนก
เป็นรายสังกัด พบว่า สังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสังกัดที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยลดลง คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เมื่อจำแนก
เป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชาภาษาไทย พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เมื่อ

จำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เมื่อจำแนก
เป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

คณิตศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง เมื่อจำแนก
เป็นรายสังกัด พบว่า สังกัดท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
สังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เมื่อจำแนก
เป็นรายสังกัด พบว่า สังกัดท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  
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2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 
ภาษาไทย พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เมื่อจำแนก

เป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  เมื่อจำแนกเป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสั งกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  คือ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เมื่อจำแนก
เป็นรายสังกัด พบว่า สังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง  คือ สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

คณิตศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เมื่อจำแนก
เป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เมื่อจำแนก
เป็นรายสังกัด พบว่า ทุกสังกัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2563 กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563   
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ภาษาไทยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ส่วน

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ภาษาไทยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ส่วน

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ทุกวิชาต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 

2 . เป รี ยบ เที ยบ ผลการทดสอบท างการศึ กษ าระดั บ ช าติ ขั้ น พ้ื น ฐ าน  (O-NET)                     
ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนคณิตศาสตร์มีแนวโน้มลดต่ำลง  

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนคณิตศาสตร์มีแนวโน้มลดต่ำลง 

2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ทุกวิชามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)      

ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พบว่า คณิตศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
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เกณฑ์และมีแนวโน้มลดต่ำในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์แต่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์แต่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกระดับชั้น และวิชาภาษาไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์แต่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อาจเนื่องมาจาก สภาวการณ์
โรคติดเชื้อโควิด 19 ระบาด สถานศึกษาปิดทำการ ทำให้นักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่กับการอ่านหนังสือ 
ข้อเสนอแนะ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
1. ควรมีการศึกษาหาสาเหตุและการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ื อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. ควรส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและเขียนอย่างต่อเนื่อง  
3. ควรจัดหาหรือผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
การวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
การพัฒนาการบริหารและการจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ ในสภาวการณ์โรคติดเชื้อโค

วิด 19 ระบาด เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษา 
ดัชนีที่ 7 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น 
ปวช. ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์คุณภาพการศึกษา (Quality) ด้านอาชีวศึกษา ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่เข้าสอบประเมิน
คุณภาพระดับการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ผลการทดสอบ
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วิธีการดำเนินการ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษา
ค้นคว้าลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ  

สรุปการศึกษา ได้ดังนี้ 
1. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น 

ปวช. ปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 50 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น 

ปวช. ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 
3. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น 

ปวช. ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กับ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (2560 – 2562) 
สรุปผลการศึกษา 

1. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 50 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำ
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ( = 37.69) เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า ทุกจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่า
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เกณฑ์ร้อยละ 50 คือ จังหวัดพิษณุโลก ( = 38.42) จังหวัดอุตรดิตถ์ ( = 38.05)  จังหวัดตาก ( = 37.27) 
และ จังหวัดเพชรบูรณ์ ( = 36.52)  

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนลดลง เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า ทุกจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนลดลง คือ จังหวัดตาก 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์  

3. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3   ปีการศึกษา 2563 กับ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (2560 – 2562) พบว่า กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนลดลง เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า ทุกจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนลดลง คือ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3       
ปีการศึกษา 2563 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  

2. ผลการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 และผลการเปรียบเทียบ 3 
ปีการศึกษาย้อนหลัง (2560 – 2562) พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนลดลงและต่ำ
กว่าเป้าหมายมาก 
ข้อเสนอแนะ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
ควรมีการศึกษาหาสาเหตุและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
การวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ในสภาวการณ์โรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาด เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา 
ดัชนีที่ 8 การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 

การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน      
(N-NET) ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์คุณภาพการศึกษา (Quality) ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ขอบเขตของการศึกษา 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด กศน. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่เข้าสอบประเมินคุณภาพระดับ
การศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 2563 วิธีการดำเนินการ ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ยและร้อยละ  
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สรุปผลการศึกษา 
1. เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)           

ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 50 
1.1 ระดับประถมศึกษา  
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2. เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 
2.1 ระดับประถมศึกษา  
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สรุปผลการศึกษา 
1. เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปี

การศึกษา 2563 กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 50 
1.1 ระดับประถมศึกษา พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 50 ( = 37.31) เมื่อจำแนกเป็นรายสาระวิชา พบว่า ทุกสาระวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 50 คือ สาระการพัฒนาสังคม ( = 40.45) สาระทักษะการดำเนินชีวิต ( = 39.28) สาระการ
ประกอบอาชีพ ( = 37.32) สาระความรู้พื้นฐาน ( = 36.10) และสาระทักษะการเรียนรู้ ( = 33.40)  

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ( = 38.72) เมื่อจำแนกเป็นรายสาระวิชา พบว่า ทุกสาระวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ย     
ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ สาระทักษะการดำเนินชีวิต ( = 46.25) สาระการประกอบอาชีพ ( = 38.80) 
สาระการพัฒนาสังคม   ( = 38.57) สาระทักษะการเรียนรู้ ( = 37.16)  และสาระความรู้ พ้ืนฐาน          
( = 32.84)  

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  ( = 34.05) เมื่อจำแนกเป็นรายสาระวิชา พบว่า ทุกสาระวิชามีค่าคะแนน
เฉลี่ย    ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ สาระการประกอบอาชีพ ( = 39.24) สาระทักษะการดำเนินชีวิต ( = 
35.10) สาระการพัฒนาสังคม ( = 34.53) สาระทักษะการเรียนรู้ ( = 32.54) และสาระความรู้พ้ืนฐาน 
( = 28.84)  

2. เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 
2.1 ระดับประถมศึกษา 
พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่ม

สาระวิชา พบว่า กลุ่มสาระวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ และสาระความรู้พ้ืนฐาน สาระการประกอบ
อาชีพ และสาระการพัฒนาสังคม และ สาระทักษะการดำเนินชีวิต และกลุ่มสาระวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ลดลง คือ สาระทักษะการเรียนรู้ 

2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ลดลง เมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่มสาระวิชา พบว่า กลุ่มสาระวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ สาระการพัฒนา
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สังคม สาระทักษะการดำเนินชีวิต กลุ่มสาระวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ สาระทักษะการเรียนรู้ สาระ
ความรู้พื้นฐานและสาระการประกอบอาชีพ 

2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยลดลง เมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่มสาระวิชา พบว่า กลุ่มสาระวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ สาระการ
พัฒนาสังคม และสาระความรู้พื้นฐาน และกลุ่มสาระวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ สาระทักษะการเรียนรู้ 
สาระทักษะการดำเนินชีวิต และ สาระการประกอบอาชีพ  
อภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา (Quality) ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน     
(N-NET) ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 

1. ระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 50 แต่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  และมีแนวโน้มลดลง  

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 และมีแนวโน้มลดลง  
ข้อเสนอแนะ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
1. ควรมีการศึกษาหาสาเหตุและการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. ควรส่งเสริมการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริในพ้ืนที่ เพ่ือให้รู้จัก        

เห็นคุณค่าและใช้แหล่งเรียนรู้ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองให้แก่ผู้เรียน 
3. ควรเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการเขียนให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. ควรจัดหาหรือผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  
การวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ในสภาวการณ์โรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาด เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

พ.ศ. 2566-2570 
 

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 มีวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ยึดเป็นแนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ

หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้  
 

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดทำแผนให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ นโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (2566-2570) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560-2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (พ.ศ. 2559-
2573) คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) และการวิเคราะห์สถานการณ์  
ด้านการศึกษาของแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่ภาค 17 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) มากำหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งมีสาระสำคัญ 
ดังนี้ 
 

1. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร)ี 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา             
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กําหนด นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
 นโยบายหลัก 12 ด้าน  
    นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
    นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
    นโยบายที่ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
    นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
    นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
    นโยบายที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
    นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
    นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
    นโยบายที ่10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
    นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบายที่  12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
กระบวนการยุติธรรม 
    โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายข้อที่ 1การปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายข้อที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความ
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สงบสุขของประเทศ นโยบายข้อที่ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายข้อที่ 8 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายข้อที่ 12 การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    นโยบายที่ 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
       สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสําคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือ
เป็นหน้าที่สําคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ ด้วยความจงรักภักดี 
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดําเนินการ ดังนี้ 
                             1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสําคัญในการบําบัดทุกข์ และบํารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนา ประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
                             1.2 ต่อยอดการดําเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดําริ ให้เป็นแบบอย่างการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก 
ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน   
                             1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
    นโยบายที่ 2 : การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ 
                             2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ทั้งทางบก ทาง
ทะเล ทางอากาศ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างอํานาจกําลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงาน
ข่าวกรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความม่ันคง รวมทั้ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของ
ชาติ และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ    
                             2.2 ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน  โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลัก
คิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยสําคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ    
                             2.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของ
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ประเทศชาติมากกว่าส่วนตน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง   
                             2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน  โดยกําหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของ
ประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่   
                             2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนําเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจํานวนผู้ค้า
และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข 
    นโยบายที่ 3 : การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
                            รัฐบาลให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม และ
วัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี  
วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข 
ดังนี้     
                             3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์
และความหลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งสนับสนุน
การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม   
                             3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
                             3.3 ทํานุบํารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาท
ในการเผยแผ่หลักคําสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้คํา
สอนของพระพุทธเจ้าและสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้    
                             3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศ
เพ่ือนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย 
ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก    
    นโยบายที่ 8 : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย 
                             8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
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                                      8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มี
โอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุก
รูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความ
ช่วยเหลือที่คํานึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการ
และสุขภาพ  การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ 
                                      8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของ
เด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน  
                             8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
                                      8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การ
ผลิตและพัฒนาครู ที่นําไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้าง
ความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นให้มากขึน้ ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ   
                                      8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ
ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกํากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน    
                             8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
กําลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนําความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากําลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กําลังคนที่กําลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม 
และเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 
รวมทั้งเร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  
                             8.4 ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมทํางานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถ
สูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือ
กลับมาเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร 
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้
ความสําคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนทีใ่ห้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทํางานร่วมกัน หรือ
ร่วมกับ เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ   
                             8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ    
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                                      8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ำและ
ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมใน
เชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสําหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้
สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยระยะแรกจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย  
                                      8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้าง
ความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจ กําหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาค
การศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของ
ระบบวิจัยและ การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์    
                                      8.5.3 สร้างเครือข่ายการทําวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทํางาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมี
การบูรณาการการทํางานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย 
สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ   
                             8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทกุช่วงวัย    
                                      8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คํานึงถึงความจําเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
จําเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
                                      8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พรอ้มทัง้ส่งเสริมให้มีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมสําหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
                                      8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเลก็เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
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ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม   
                                      8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกําหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่
ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในอนาคต    
                                      8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และ
กติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ    
                             8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันและทักษะอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็น
การเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือ
ทํางานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ
สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดํารงชีวิต 
    นโยบายที่ 12 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการ
ยุติธรรม 
                             12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสรา้งจิตสํานึกของคนในสังคมให้
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม  และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทจุริตประพฤติมิชอบ   
                             12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืน ที่ไม่ใช่โทษ
อาญาตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด ส่งเสริม ปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวน ด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
กําหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการ
แทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดําเนินงาน
สอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ เพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณี พิพาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการทํางานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอํานวยความ
ยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและ
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เท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและ
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน  
    นโยบายที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน   
    นโยบายที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    นโยบายที่ 3 มาตรการเศรษฐกจิเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
    นโยบายที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
    นโยบายที่ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
    นโยบายที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
    นโยบายที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
    นโยบายที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายราชการประจํา 
    นโยบายที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
    นโยบายที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
    นโยบายที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
    นโยบายที่ 12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการ
ดําเนินการเพื่อ แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
    โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  นโยบายรัฐบาลข้อที่ 7 การ
เตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    นโยบายที่ 7 : การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
     โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่
ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกร มเมอร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์
ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติ จริงในภาคธุรกิจ  สร้าง
นักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  สร้างความรู้ความเข้าใจ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบใน
เชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์  และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต 
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2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา            
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง     
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ   
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน   
จนเข้าสู่ กลุ่ มประเทศรายได้สู ง ความเหลื่ อมล้ ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุ ข 
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่ างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย 
มีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง 
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  
มากขึ้นและสิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้ น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ              
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการ      
มีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ     
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และมีภาครัฐ             
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้  
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ ให้สอดรับกับบริบท           
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม ่
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ    
ในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน 
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   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย         
มี ความพร้อมทั้ งกาย  ใจ  สติปั ญ ญ า มี พัฒ นาการที่ ดี รอบด้ านและมี สุ ขภ าวะที่ ดี ในทุ กช่ ว งวั ย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  2 1 มีทักษะสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย       
การพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมทำเพ่ือส่วนรวม  
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง   
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถงึ 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง      
3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก       
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม   
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม    
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย       
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลัก       
นิติธรรม 
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรม
ราชโองการ ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผน
แม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น (ข้อมูล : พฤศจิกายน 2561) ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
     1. แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
      2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
      4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

    5. แผนแม่บทประเด็นการทอ่งเที่ยว 
    6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
    7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

       8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
         9. แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

             23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
     13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
                14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
           15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
                         17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
              19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
          6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบรกิารประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
                        21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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                        22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
   โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การ
พัฒนาการเรยีนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
          รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจักรไทย มาตรา 65 กำหน ดให้ รั ฐจัด ให้ มี ยุทธศาสตร์ชาติ   
เพ่ือเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้  
ทำการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม  
10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) 
ด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน 8 ด้าน ดังนี้ 
    1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
     การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ 
บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมือง 
ดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพั ฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  โดยมีเป้าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็ นประมุ ข มี ส่ วนร่ วมในการดำเนิ นกิ จกรรมทางการเมื อง 
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และ
ให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด 
     ประเด็นปฏิ รูปที่  1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่ วนร่วม 
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่  2  จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้ านการเมืองกา รปกครอง (Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ         
 
  



31 
 

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 |  
 

    2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     เป้าหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ชาติที่
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust)  แผนปฏิรูประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดประเด็น
ปฏิรูปไว้ 6 ประการ และกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน ไว้ในแต่ละประเด็นปฏิรูป  ในส่วนของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเด็นปฏิรูป 
 

     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล  
      กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
       แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
       เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
            กิจกรรม : พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
            กิจกรรม  : พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น  
      กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
       แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐ   
           เป้าหมาย :  หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำข้อมูลสำคัญตามมาตรฐานที่กำหนด และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 
            กิจกรรม : จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด 
         เป้าหมาย :  ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สำหรับใช้ในการ
ตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 
            กิจกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพ่ือให้
ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การ
บริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
       เป้าหมาย :  บุคลากรภาครัฐมสีมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูล 
             กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล  
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
      กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/
ละลายความเปน็นิติบุคคลของกรม 
       แผนงานที่ 1 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
          เป้าหมาย : ส่วนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน 4 ด้าน 
ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 
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            กิจกรรม : การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
       แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
       เป้าหมาย : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
            กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
    3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
     กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้ง       
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น 
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      กิจกรรม จัดทำกฎหมายเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย  
การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำ 
ร่างกฎหมายรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
    6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์ และยั่ งยืน 
เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน 
     ประเด็นการปฏิ รูปที่  1 เสริมสร้ างระบบบริหารจัดการมลพิษที่ แหล่ งกำเนิ ด 
ให้มีประสิทธิภาพ 
      กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 
รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ 
กับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพ     ของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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     เป้าหมาย  
     1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ
ก ารก ำกั บ ที่ มี ค ว าม ช อบ ธรรม  แล ะการ ใช้ พ้ื น ที่ ดิ จิ ทั ล เพ่ื อก ารสื่ อ ส ารอย่ า งมี จ รรย าบ รรณ  
ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร 
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
     2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ด ี
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรปูการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
      กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย 
และในสถานที่สาธารณะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุง เทพมหานครและต่างจังหวัด 
อย่างต่อเนื่อง      
    9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น  
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
       กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
    11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ  
โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้ าหมาย  ประ เทศไทยมี ระดับ คะแนนดั ชนี การรับ รู้ ก ารทุ จ ริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
     กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      กิจกรรมที่ 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ 
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชาติ 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
     กลยุทธ์ที่  2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ 
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
      กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)  
โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเป้าหมายอย่างดีท่ีสุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 
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     กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวัง
การทุจริตในหน่วยงาน 
      กิจกรรมที่  3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กำหนด          
     กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทำ 
      กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือใช้ 
ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในทุกรูปแบบ 
    12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
       คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้กำหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา 7 เรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ไว้ดังนี้ 
       เรื่องที่  1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ 
แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    (2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือ
การจัดการศึกษา 
   (3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   (5) การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
       เรื่องที่  2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 
ประเด็น ได้แก่ 
   (1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการ 
พัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
   (2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
       เรื่องที่ 3 : การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 
3 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   (2) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่
มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
   (3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้อง
มีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
       เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย์ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
   (2) การพัฒนาวิชาชีพครู 



35 
 

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 |  
 

   (3) เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
   (4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
   (5) องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
       เรื่องที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ได้แก่ 
      (1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   (2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   (3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
   (4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
   (5) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
   (6) การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    (7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
   (8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of 
Curriculum and Learning) 
       เรื่องท่ี 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก ่
   (1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
   (2) พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   (3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
       เรื่องที่  7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(Digital Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP)) 
   (2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for education) 
   (3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) 
เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อน
การรูก้ติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
  การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนข้างต้น จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะ
เร่งด่วน หรือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งครบวาระการท างานของ กอปศ. (2) ระยะสั้น หรือ
ภายใน 3 ปี และ (3) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน 5 - 10 ปี ทั้งนี้ประเด็นปฏิรูปที่มีลำดับสำคัญสูงสุด
และต้องดำเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วน มี 6 ประเด็น ได้แก่ 
  (1) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
รวมถึงกฎหมายสำคัญอ่ืนที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ ร่าง
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ร่าง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 
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  (2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับ
พ้ืนที่โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษา
ที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา 
  (3) นำเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับการจัดการศึกษาในระดับต่าง  
   (4) สร้าง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลนำ
ความรู้ และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 
  (5) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือ
แผนงานเพ่ือการผลิตและพัฒนาครู สำหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตามความจำเป็นของ
ประเทศในระยะแรกเนน้ครูปฐมวัย และครปูระถมศึกษา สำหรับท้องถิ่นขาดแคลน 
  (6) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที่ กำหนดไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและ
การปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มดำเนินการได้ และมีความต่อเนื่องในระยะยาว 
5. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (2566-2570)   
 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
 ภายใต้กระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย และภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ร่วมกับปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สามารถนำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่จะช่วยผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไปให้เกิดผลสำเร็จ
หรือเป็นอุปสรรค หน่วงรั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับ
บริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่
สำคัญสำหรับประเทศไทยขี่งมีที่มาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบว่ามีที่มาจากความก้าวหน้า
และความแพร่หลายของเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งการสรรค์สร้างประโชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาสสำหรับ
ประเทศไทยได้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้มีความ
พร้อมเพ่ือรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึ ง เท่าทัน
ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบและเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อประเทศไทยในการที่
จะต้องเร่งแสวงหาแนวทางในการแก้ไขรับมือนั้น พบว่ามาจากแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร ความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ซึ่งจะบั่นทอนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเป็นเงื่อนไขท้าทายต่อมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการสร้างความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ์ของประเทศไทยที่ยังมีข้อจำกัดภายในหลาย
ประการนั้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้นเมื่อต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ จากพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าว
ตามโลกได้อย่างเท่าทัน นำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และอาจต้องจมกับปัญหา
เรื้อรังท่ีจุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศในทุกมิติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
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 เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2566 - 2570 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายทั้งหลายดังกล่าว จึงจำเป็นที่ประเทศจะต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับโครงสร้างของประเทศบนพ้ืนฐานของความเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพ่ือก้าว
ข้ามปัญหาอุปสรรคเดิมให้ประทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเร่งเพ่ิม
ศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
 ทั้งนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้จะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้อย่างเป็นรูปธรรมหากอาศัยเพียงการมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน
ในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เท่าทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่เพียงพอสำหรับการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบที่รุนแรงและแผ่ขยายในวงกว้าง หรือทันต่อการแสวงหาโอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์ที่ผลักดั นให้
ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

 พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Transformation to 
Hi-Value and Sustainable Thailand) 
 การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์เพ่ือพลิก
โฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand's Transformation) ภายใต้แนวคิด 
"Resilience" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือกับ เปลี่ยนแปลง 
สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและให้ประเทศสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืนโดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง นโยบาย และ
กลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งกำหนดทิศทางพัฒนาประทศให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาค
ส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศกับความสามารถในการพ่ึงตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต่าง ๆ ให้เท่าทันและ
สอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ 
นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน ในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่น
ต่อไป  
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศทั้งหมดตามที่กล่าวถึงข้างต้น การพลิกโฉมประเทศไทย  
(Thailand's Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ 
"เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน" หรือ "Hi-Value and Sustainable Thailand" โดยใช้องค์
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และเพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไป
พร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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 องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่ "เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน" (Hi-Value and Sustainable Thailand) 
 เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทำหน้าที่ ระบุทิศทาง
การพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้นคัดเลือก
ประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  Hi Value and Sustainable 
Thailand ในองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High 
Value-Added Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 3) วิถี
ชีวิตที่ยั่ งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for 
Thailand's Transformation) โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้มีการกำหนด "หมุดหมาย" 
Milestones) ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ 'เป็น' มุ่งหวังจะ 'มี' หรือต้องการจะ 'ขจัด' 
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการพลิก
โฉมประเทศสู่ การเป็น  Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในปี  2570 โดยรายละเอียดของ
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : https://www.nesdc.go.th/ (สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
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6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ กำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ ในการ
ดำเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศ าสตร์ 
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง นำไปสู่การกำหนดทิศทางหลักในการดำเนินการเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ได้พิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่น
หลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกัน
ของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์สำคัญ” แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้าง  ความมั่นคงที่เป็นแก่น
หลักของชาติ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปซึ่งการจัดสรรทรัพยากร จะให้น้ำหนักต่อนโยบาย
เสริมสร้างความมัน่คงที่เป็นแก่นหลักของชาติเป็นลำดับสำคญัในระดับต้น โดยทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อนไป
พร้อมกัน เพ่ือให้เกิดภาพแห่งความสำเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน   
ทั้งเสถียรภาพ  ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ประเทศมีเกียรติ 
และศักดิ์ศรใีนประชาคมโลก 
  กรอบความคิดหลัก ในการกำหนดนโยบายได้คำนึงถึงค่านิยมหลักของชาติซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติ
จะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะทำให้
ค่านิยมหลักของชาติดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  3) กตัญญูต่อพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจเรียนรู้การ
เป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10) รู้จักดำรง
ตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้
เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่ อมีความพร้อม   
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 
  ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ 1) การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ 
2) การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 3) การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 4) การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5) ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน 6) ความยั่ งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร                  
7) ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ   
8) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก   
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษา
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ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม 
และความสมานฉันท์ในชาติเพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 4) เพ่ือให้จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 5) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ 
และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความ
มั่นคง 6) เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง       
ความยั่งยืนและ มีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง  ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์ 7) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ
วิกฤติการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 8) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการ
ป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกกำลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการ
เผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ 9) เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติ
ในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน์ 
และการดำรงเกียรติภูมิของชาติ 

นโยบายความม่ันคง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้  
ส่วนที่ 1 นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) ได้แก่   
นโยบายที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                             1.1) เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ ถูกต้อง เกี่ ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
        2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป (ศธ. เป็นหน่วยร่วม) ได้แก่  
นโยบายที ่4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
         4.3) ส่งเสริมการใช้มิติทางสังคมและวัฒนธรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี   

ทุกระดับกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 นโยบายที่ 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล   

        6.5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความสำคัญของทะเล  
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน  

       8.1) ปกป้องความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด  
 นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  

       10.3) พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

       11.2) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหาร 
จัดการการตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ  
 นโยบายที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
       16 .3 ) ส่ ง เส ริม การแลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้ ท างวัฒ น ธรรมและความ เป็ น จริ ง                
ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค โดยเน้นที่ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันในมิติทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันมา
อย่างยาวนาน  
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7. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค          
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ      
ในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้ง
ยึ ดตาม เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ป ระเด็ น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาท ิคุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ 
ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิด
สำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และรว่มมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
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     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที ่
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินั ย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมลู สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ        
คนทุกช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
      2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
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     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที ่
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (พ.ศ. 2559-2573) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการ
พัฒนาภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193 
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นำในเอกสาร “Transforming Our 
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลก 15 ปี ข้ างหน้ า เ พ่ื อยืนยัน เจตนารมณ์ ร่วมกันที่ จะผลักดั นและขับ เคลื่ อนการแก้ ไขปัญ หา 
ความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) 

การดำเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมี
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การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมีการแต่งตั้งคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวง
ต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ โดยมี 2 
เป้าประสงค์ที่ถูกจัดลำดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มสีำคัญ 30 ลำดับแรก ได้แก่  

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การ
ดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
9. คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)     

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความม่ันใจจให้กับสังคม โดย
มอบหลักการทำงาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ 
ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
      1) หลักการทํางาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” 
ภายใต้หลักการ ดังนี้ 
   T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้ งในเชิงกระบวนการทํางานและ
กระบวนการ ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ดําเนินการ ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องคก์ร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทําให้
ผู้เรียน มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากล สอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับสํานึกและความเข้าใจ ใน
ความเป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  ทั้ งในเชิงโครงสร้าง 
(Infrastructure) ได้แก่ สิ่งจําเป็น และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของโอกาส  
ในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้
ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
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  2) นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
   ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการ
เปลี่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อ
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม
สนับสนุน สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้ เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัด
ทดสอบวัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ กระจายทรัพยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
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ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส     
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบ
อย่างนัยสำคัญต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น 
  3) นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 7 ข้อ ดังนี้ 
   1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการ
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง        
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง 
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่ งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึด
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษา และตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่ วงวัย ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และ
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เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย 

7) การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัด
การศึกษา  ให้ผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคม
อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้ อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 
10. สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)  
 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) จะประกอบด้วย 
เป้าหมายหลัก วิสัยทศัน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 เป้าหมายหลัก  
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
 6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรงกับ
สภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 
 7. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาค  
 10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 
 วิสัยทัศน์  
 “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 
  “วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการการศึกษา   
ที่บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพ่ือดำเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม “ผู้เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัย ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  “มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล / ทักษะชีวิตและอาชีพ 
  “มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 2) ยึดมั่น
ในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน ของตน 
  “มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี 2) 
ปฏิบัติแต่สิ่งทีถู่กต้องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพทีแ่ข็งแรง 
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  “มีงานทำ มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก เยาวชน รัก
การทำงาน สู้งาน อดทนทำงานจนสำเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้ งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานทำ 
  “เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยู่
ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ 
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  
 ยุทธศาสตร์  
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 ผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ผลผลิต /
ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชา
ชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ 
มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจิตอาสา มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวิต ผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทัง้มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมคีวามสามัคคีปรองดอง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา มีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใช้อัตรากำลัง
ครูให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับอาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ มีการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมาณเพียงพอ 
โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านพหุ
ปัญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ือฝึกอาชีพตาม ความ
ถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้ง มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 5.5  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียน 
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรพ้ืนฐานระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะ ต่อยอดการประกอบอาชีพ /
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบ
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษา 
มากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
ดำเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนำความรู้  ทักษะ 
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือนำไปใช้สำหรับการประกอบ
อาชีพได้ 
 
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1) เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ที่มีศักยภาพพร้อมรองรับผู้เรียนในอาเซียน โดยมีสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและขั้นพื้นฐานของภาครัฐและเอกชน ทุกระดับที่หลากหลายมีคุณภาพและมีชื่อเสียง
อยู่เป็นจำนวนมาก 

2) มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพที่หลากหลาย และ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน 

3) มีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจบริการทางการศึกษา เช่น ศูนย์การประชุมนานาชาติ เป็นต้น 
4) มีวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาของแต่ละกลุ่มจังหวัดที่ชัดเจน นำไปสู่การบูรณาการเชื่อมโยงการ

ทำงานและการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ 
5) มีปราชญ์ท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาในพ้ืนที่จำนวนมาก ที่ได้รับการยอบรับและพร้อม

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
6) สถานศึกษาในพ้ืนที่หลายแห่งได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ิมเติม จากเครือข่ายผู้ปกครองหรือ

ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
7) สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
8) มีระบบติดตามตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยชุมชน เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบควบคุมภายใน

ทำให้บุคลากรและหน่วยงานทางการศกึษาทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1) บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษายังขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ

พัฒนาของสถานศึกษา 
2) การผลิตผู้เรียนยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้เกิดอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น และการ

ได้รับเงนิเดือนน้อยจากการจ้างงานที่ไม่ตรงตามสายงานหรือความต้องการของตลาด เป็นต้น 
3) หน่วยงานการศึกษาหลายแห่งยังมีจำนวนครูไม่เพียงพอ บางแห่งครูเกิน ครูสอนไม่ตรงกับวุฒิ          

ที่จบมา รวมทั้งขาดบุคลากรสายสนับสนุนด้านการศึกษา 
4) บุคลากรทางการศึกษา จำนวนมากยังขาดทักษะความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องการ

ปฏิบัติงาน 
5) สถานศึกษาได้รับงบประมาณจากรัฐที่จัดสรรอุดหนุนด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ  
6) ผู้ปกครองจำนวนมากประสบปัญหาด้านการเงิน อันเนื่องมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ทุรกันดาร 

ช่องทางในการทำมาหากินน้อย การคมนาคมลำบาก ส่งผลต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ      หรือ
สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ 

7) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน บางส่วนไม่ทันสมัย และได้รับงบประมาณในการซ่อมแซม 
บำรุงรักษาไม่เพียงพอ 

8) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีมากและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
9) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่เป็นระบบ ขาดการแนะแนวชี้แนะในการรู้จักตนเองและการศึกษาต่อ

ของผู้เรียน เช่น การศึกษาต่อในสายอาชีพมีน้อย ซึ่งกลุ่มตลาดแรงงานมีความต้องการมาก      เป็น
ต้น 

10) การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครูผู้สอน การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงอาคาร
สถานที่ในสถานศึกษาพ้ืนที่ทุรกันดารกับพ้ืนที่เมือง ยังมีความแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

 

โอกาส (Opportunities : O) 
1) ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมถึง

ความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์และประวัติศาสตร์ที่เป็นอัตลักษณอั์นทรงคุณค่า 
2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถนำมาช่วยในการบริหารจัดการ

ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ทั้งสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชนที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ และลดต้นทุน 

3) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ทำให้การจัดการศึกษา
ได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม แก้ไขการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลได้             เช่น 
การศึกษาออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) และออนไลน์ (On line) เป็นต้น 

4) มีต้นทุนทางสังคมด้านการเกษตร เช่น พ้ืนที่ดี แหล่งน้ำดี ทำให้สามารถเพราะปลูกในด้านการเกษตร
ได้มากกว่าพื้นท่ีอ่ืน 

5) รัฐมีการประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
และการเขา้ถึงคุณภาพการศึกษายุคใหม ่ 
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6) รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมให้ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในระดับภูมิภาคอาเซียน อันส่งผล
ต่อการค้า การผลิตและการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้แต่ละจังหวัดในพ้ืนที่มีศักยภาพและเอ้ือต่อ
การขยายตัวด้านการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ 

7) รัฐมีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเป็นจำนวนมากและมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 
8) ภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญหลายสาย และยังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่ยังคง      

มีพืชพันธุ์ ที่หลากหลาย นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีคุณค่า 
 

อุปสรรค (Threats : T) 
1) ความหลากหลายของชนเผ่าพ้ืนที่สูง และชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน ทำให้ยากต่อการจัดการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน มีพ้ืนที่กว้างขวางและระยะทางแต่ละพ้ืนที่ ห่างไกล และ

การคมนาคมไม่สะดวกปลอดภัย ทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษา  
3) ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ไม่ตอบรับกับนโยบายการจัดการศึกษาของ

รัฐบาลที่ต้องการให้อัตราการเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษามากกว่าสายสามัญ ทำให้การผลิตกำลังคนใน
สายอาชีวศึกษาไม่ตรงกับเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน 

4) อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงมีผลกระทบต่อจำนวนเด็กนักเรียน ที่ เป็นปัจจัยตัวป้อนเข้าสู่
สถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาบางแห่งมีจำนวนนักเรียนที่ลดลงมากหรือไม่มีผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาในพ้ืนที ่

5) การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรและแฝงเข้ามาทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาสะสม 
และผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการจัด
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การออกกลางคัน 

6) สังคมยุคดิจิตอล (โลกเสมือนจริง) ที่ขาดการควบคุมการใช้ ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิต และ
ความสัมพันธ์ในสังคม/ครอบครัว 

7) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังทำให้คนยากจนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามากกว่า
ครอบครัวที่ร่ำรวย โดยเฉพาะครอบครัวที่อาศัยบนพ้ืนที่สูง หรือในพ้ืนที่ทุรกันดาร หลายๆ ครั้งเด็ก
นักเรียนในกลุ่มยากจนจึงต้องลาเรียนบ่อยๆ หรือพักการเรียนไปเลย เพราะต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงาน
เพ่ือให้พอค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพวันต่อวัน 

8) ปัญหาที่เกิดจากโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ รายได้จากการประกอบอาชีพ 
ลดลง และมีแนวโน้มอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น 

9) งบประมาณด้านการศึกษาส่วนใหญ่เป็นงบประมาณด้านบุคลากร ในขณะที่การจัดสรรเงินอุดหนุนยัง
ไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพ้ืนที่  จึงทำให้ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาที่แท้จริงได้ 

10) พ้ืนที่บางส่วนเป็นแนวตะเข็บชายแดน ประสบทั้งปัญหายาเสพติดเนื่องจากมีช่องทางพักและลำเลียง
ยาเสพติดหลายช่องทาง ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การขอลี้ภัย การก่อการร้ายข้ามชาติ 
รวมทั้งนโยบายและสถานการณ์ของประเทศเพ่ือนบ้านไม่แน่นอน ส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนในพื้นที ่

 
 

 



53 
 

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 |  
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นประเด็นสำคัญ 
 1.1 กรอบการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน) โดยพิจารณาจากด้านที่สำคัญ    
6 ด้าน โดยไดป้ระยุกตม์าจากแนวคิด 7’s Model ของ McKinsey ได้แก่ 
  1. ด้านโครงสร้างนโยบาย/องค์กร/สถานศึกษา 
  2. ผลผลิตและการบริการ 
  3. บุคลากร 
  4. ประสิทธิภาพทางการเงิน 
  5. วัสดุอุปกรณ์ 
  6. การบริหารจัดการ 
 

ด้าน ประเด็นสำคัญ 
จุดแข็ง (+)/
จุดอ่อน (-) 

โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา 
 

1. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ที่มีศักยภาพพร้อม
รองรับผู้เรียนในอาเซียน โดยมีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐและ
เอกชน ทุกระดับที่หลากหลายมีคุณภาพและมี
ชื่อเสียงอยู่เป็นจำนวนมาก 

2. มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบในการ
พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพที่หลากหลาย 
และได้รับการยอมรับจากชุมชน 

3. มีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ
ธุรกิจบริการทางการศึกษา เช่น ศูนย์การประชุม
นานาชาติ เป็นต้น 

4. มีวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดที่ชัดเจน นำไปสู่การบูรณาการเชื่อมโยง
การทำงานและการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ  
ในพ้ืนที ่

 
 
 

+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 

 
+ 
 
 
 

ผลผลิตและการบริการ 1. การผลิตผู้เรียนยังไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทำให้เกิดอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น 
และการได้รับเงินเดือนน้อยจากการจ้างงานที่ไม่
ตรงตามสายงานหรือความต้องการของตลาด    
เป็นต้น 

 
 
 

- 
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ด้าน ประเด็นสำคัญ 
จุดแข็ง (+)/
จุดอ่อน (-) 

บุคลากร 1. มีปราชญ์ท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา     
ในพ้ืนที่จำนวนมาก ที่ได้รับการยอบรับและพร้อม
ถ่ายทอดองคค์วามรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

2. หน่วยงานการศึกษาหลายแห่งยังมีจำนวนครู       
ไม่เพียงพอ บางแห่งครูเกิน ครูสอนไม่ตรงกับวุฒิ  
ที่ จบมา รวมทั้ งขาดบุคลากรสายสนับสนุน        
ด้านการศึกษา 

3. บุคลากรทางการศึกษา จำนวนมากยังขาดทักษะ
ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องการ
ปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษายังขาด
การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาของสถานศึกษา  

+ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

ประสิทธิภาพทางการเงิน 1. สถานศึกษาในพ้ืนที่หลายแห่งได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ิมเติม จากเครือข่ายผู้ปกครองหรือ
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

2. สถานศึกษาได้รับงบประมาณจากรัฐที่จัดสรร
อุดหนุนด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ ทำให้ต้อง
ระดมทรัพยากรเพ่ิมเติมจากผู้ ปกครองหรือ
ท้องถิ่น 

3. ผู้ปกครองจำนวนมากประสบปัญหาด้านการเงิน 
อันเนื่องมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ทุรกันดาร 
ช่องทางในการทำมาหากินน้อย การคมนาคม
ลำบาก ส่งผลต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ 
หรือสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที ่

+ 
 
 
- 
 
 
 
- 

วัสดุอุปกรณ์ 
 

1. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการ
สอนทีเ่พียงพอ 

2. วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน บางส่วนไม่
ทันสมัย รวมถึงมีงบประมาณในการซ่อมแซม 
บำรุงรักษาไม่เพียงพอ 

 

+ 
 
- 

การบริหารจัดการ 1. มีระบบติดตามตรวจสอบที่ เข้มแข็งโดยชุมชน 
เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบควบคุม
ภายในทำใหบุ้คลากรและหน่วยงานทางการศึกษา
ทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีมากและมีแนวโน้ม

+ 
 
 
 
- 
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ด้าน ประเด็นสำคัญ 
จุดแข็ง (+)/
จุดอ่อน (-) 

เพ่ิมขึ้น  ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่เป็นระบบ ขาด
การแนะแนวชี้ แน ะในการรู้ จั กตน เองและ
การศึกษาต่อของผู้เรียน เช่น การศึกษาต่อในสาย
อาชีพมีน้อย ซึ่งกลุ่มตลาดแรงงานมีความต้องการ
มาก เป็นต้น 

4. การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ครูผู้สอน การจัดสรรงบประมาณ รวมถึง
อาคารสถานที่ในสถานศึกษาพ้ืนที่ทุรกันดารกับ
พ้ืนที่เมือง ยังมีความแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 1.2 กรอบการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) โดยพิจารณาจาก
สภาพแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบ 5 ด้าน ซึ่งประยุกต์จากทฤษฎี PESTEL Analysis แนวคิดของ Francis J. 
Aguilar ได้แก่ 
  1. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
  2. เทคโนโลยี (Technology) 
  3. เศรษฐกิจ (Economic) 
  4. กฎหมายและการเมือง (Politics) 
  5. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Environment) 
 

ด้าน ประเด็นสำคัญ 
โอกาส (+)/
อุปสรรค (-) 

สังคมและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ประเพณีที่หลากหลาย เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และทำให้เกิดอาชีพ 

2. ความหลากหลายของชนเผ่าพ้ืนที่สูง และชาติพันธุ์
ที่แตกต่างกัน ทำให้ยากต่อการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน มีพ้ืนที่
กว้างขวางและระยะทางแต่ละพ้ืนที่ห่างไกล และ
การคมนาคมไม่สะดวกปลอดภัย ทำให้ผู้เรียนขาด
โอกาสการเข้าถึงทางการศึกษา  

 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 



56 
 

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 |  
 

ด้าน ประเด็นสำคัญ 
โอกาส (+)/
อุปสรรค (-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษา ไม่ตอบรับกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบาลที่ต้องการให้อัตราการเข้าเรียนในสาย
อาชีวศึกษามากกว่าสายสามัญ ทำให้การผลิต
กำลังคนในสายอาชีวศึกษาไม่ตรงกับเป้าหมายและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

5. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงมีผลกระทบต่อ
จำนวนเด็กนักเรียน ที่ เป็นปัจจัยตัวป้อนเข้าสู่
สถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาบางแห่งมีจำนวน
นักเรียนที่ลดลงมากหรือไม่มีผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ 

6. การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรและแฝงเข้า
มาทำงานอยู่ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหา
สะสม และผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจน
การจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพการ
จัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การออก
กลางคัน 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

เทคโนโลยี 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สามารถนำมาช่วยในการบริหาร
จัดการภาคส่วนต่างๆ ได้ทั้งสถานศึกษา ภาครัฐ
และเอกชนที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ และลดต้นทุน 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ ส าร  ( ICT) ทั่ ว ถึ งทุ ก พ้ื น ที่  ท ำ ให้ ก ารจั ด
การศึ กษาได้หลากหลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม แก้ไขการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่
ห่างไกลได้  เช่น การศึกษาออนไซต์ (On site) 
ออน แ อร์  (On air) แ ละออน ไล น์  (On line)       
เป็นต้น  

3. สังคมยุคดิจิตอล (โลกเสมือนจริง) ที่ขาดการ
ควบคุมการใช้ ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิต และ
ความสัมพันธ์ในสังคม/ครอบครัว 

 
 
 

+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
- 
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ด้าน ประเด็นสำคัญ 
โอกาส (+)/
อุปสรรค (-) 

เศรษฐกิจ 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือมีฐานเศรษฐกิจที่เป็นต้นทุน
กระจายตัวในภาคการผลิตหลายสาขา เช่น 
การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ทำให้
เกิดรายได้และช่องทางทำงานของคนในพ้ืนที ่

2. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังทำให้คนยากจน
ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามากกว่า
ครอบครัวที่ร่ำรวย โดยเฉพาะครอบครัวที่อาศัย  
บนพ้ืนที่สูง หรือในพ้ืนที่ทุรกันดาร หลายๆ ครั้ง
เด็กนักเรียนในกลุ่มยากจนจึงต้องลาเรียนบ่อยๆ 
หรือพักการเรียนไปเลย เพราะต้องไปช่วยพ่อแม่
ทำงานเพ่ือให้พอคา่ใช้จ่ายในการดำรงชีพวันต่อวัน 

3. ปัญหาที่เกิดจากโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจ รายได้จากการประกอบอาชีพ 
ลดลง และมีแนวโน้มอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น 

 

+ 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

กฎหมายและการเมือง 1. รัฐมีการประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษาที่ชัดเจน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
และการเข้าถึงคุณภาพการศึกษายุคใหม ่ 

2. รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมให้ภาคเหนือตอนล่าง 1 
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในระดับภูมิภาค
อาเซียน อันส่งผลต่อการค้า การผลิตและการ
ลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้แต่ละจังหวัดใน
พ้ืนที่มีศักยภาพและเอ้ือต่อการขยายตัวด้าน
การศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ 

3. รัฐมีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเป็น
จำนวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  

4. งบ ป ระม าณ ด้ าน ก ารศึ ก ษ าส่ วน ให ญ่ เป็ น
งบประมาณด้านบุคลากร ในขณะที่การจัดสรรเงิน
อุดหนุนยังไมส่อดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมในแต่ละพ้ืนที่ จึงทำให้ไม่สามารถลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่แท้จริงได ้

5. พ้ืนที่บางส่วนเป็นแนวตะเข็บชายแดน ประสบทั้ง
ปัญหายาเสพติดเนื่องจากมีช่องทางพักและลำเลียง
ยาเสพติดหลายช่องทาง ปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง การขอลี้ภัย การก่อการร้ายข้าม
ชาติ รวมทั้งนโยบายและสถานการณ์ของประเทศ

+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
- 
 
 
 
 
- 
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ด้าน ประเด็นสำคัญ 
โอกาส (+)/
อุปสรรค (-) 

เพ่ือนบ้านไม่แน่นอน ส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สินของคนในพื้นที ่

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 1. ภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ
หลายสาย และยังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่ยังคง
มีพืชพันธุ์ที่หลากหลาย นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สำคัญและมีคณุค่า 

2. สภาพแวดล้อมเป็นพิษอันเกิดจากปัญหาหมอก
ควัน ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  

+ 
 
 
 
- 

 

 
2. การหาค่าคะแนนเฉลี่ยด้านต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอก และ สภาพแวดล้อมภายใน 
 2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 

 

ปัจจัยภายนอก 
น้ำหนัก
คะแนน 
(เต็ม 1) 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

โอกาส 
(1-5) 

อุปสรรค 
(1-5) 

โอกาส 
(+) 

อุปสรรค 
(-) 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 0.15 3.00 3.60 0.45 0.54 -0.09 

2. ด้านเทคโนโลยี 0.25 3.00 4.00 0.75 1.00 -0.25 

3. ด้านเศรษฐกจิ 0.10 4.00 4.00 0.40 0.40 0 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย 0.30 3.33 3.50 1.00 1.05 - 0.05 

5. ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 0.20 5.00 3.00 1.00 0.60 +0.40 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.60 3.59 + 0.01 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก + 0.005  (0.01/2) 
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 2.2 สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ปัจจัยภายใน 
น้ำหนัก
คะแนน 
(เต็ม 1) 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

จุดแข็ง 
(1-5) 

จุดอ่อน 
(1-5) 

จุดแข็ง 
(+) 

จุดอ่อน 
(-) 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 0.12 3.25 4.00 0.39 0.48 - 0.09 

2. ด้านผลผลิตและการบริการ 0.25 3.00 4.00 0.75 1.00 - 0.25 

3. ด้านบุคลากร 0.11 3.00 4.00 0.33 0.44 - 0.11 

4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน 0.20 3.00 3.50 0.60 0.70 - 0.10 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 0.10 3.00 3.00 0.30 0.30 0 

6. ด้านบริหารจัดการ 0.22 3.00 2.50 0.66 0.55 - 0.11 

สรุปปัจจัยภายใน 3.03 3.47 - 0.44 
เฉลี่ยปจัจัยภายใน - 0.22  (0.44/2) 

 
3. ผลการวิเคราะห์ และการแปรผลสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน 
 3.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านการศึกษาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1     
มีโอกาสต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (+3.60) และมีอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
(-3.59 ) ซึ่ งสามารถประเมินได้ว่าสถานศึกษามี โอกาสที่ดีต่อการจัดศึกษาของสถานศึกษา (+ 0.01 )              
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (-0.09)   
   โอกาส (+0.45) กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนื อตอนล่ าง 1  มีทุ นทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมถึงความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์และ
ประวัติศาสตร์ทีเ่ป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่า  
   อุปสรรค (-0.54) ความหลากหลายของชนเผ่าพ้ืนที่สูง และชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน 
ทำให้ยากต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน         
มีพ้ืนที่กว้างขวางและระยะทางแต่ละพ้ืนที่ห่างไกล และการคมนาคมไม่สะดวกปลอดภัย ทำให้ผู้เรียนขาด
โอกาสการเข้าถึงทางการศึกษา ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ไม่ตอบรับกับ
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่ต้องการให้อัตราการเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษามากกว่าสายสามัญ    
ทำให้การผลิตกำลังคนในสายอาชีวศึกษาไม่ตรงกับเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน อัตราการ
เกิดของประชากรที่ลดลงมีผลกระทบต่อจำนวนเด็กนักเรียน ที่เป็นปัจจัยตัวป้อนเข้าสู่สถานศึกษา ทำให้
สถานศึกษาบางแห่งมีจำนวนนักเรียนที่ลดลงมากหรือไม่มีผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษาในพ้ืนที่ การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรและแฝงเข้ามาทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิด
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ปัญหาสะสม และผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการ
จัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การออกกลางคัน 
  2. เทคโนโลยี (-0.25) 
   โอกาส (+0.75) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
สามารถนำมาช่วยในการบริหารจัดการภาคส่วนต่างๆ ได้ทั้งสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชนที่จะสนับสนุนการ
จดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ และลดต้นทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ทำให้การจัดการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม แก้ไขการเข้าถึง
การศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลได้ เช่น การศึกษาออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) และออนไลน์ (On line) 
เป็นต้น 
   อุปสรรค (-1.00) สังคมยุคดิจิตอล (โลกเสมือนจรงิ) ที่ขาดการควบคุมการใช้ ส่งผล
ต่อวิถีการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ในสังคม/ครอบครัว 
  3. เศรษฐกิจ (0) 
   โอกาส (+0.40) ภาคเหนือมีฐานเศรษฐกิจที่เป็นต้นทุนกระจายตัวในภาคการผลิต
หลายสาขา เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ทำให้เกิดรายได้และช่องทางทำงานของคนใน
พ้ืนที ่
   อุปสรรค (-0.40) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังทำให้คนยากจนต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามากกว่าครอบครัวที่ร่ำรวย โดยเฉพาะครอบครัวที่อาศัยบนพ้ืนที่สูง หรือในพ้ืนที่
ทุรกันดาร หลายๆ ครั้งเด็กนักเรียนในกลุ่มยากจนจึงต้องลาเรียนบ่อยๆ หรือพักการเรียนไปเลย เพราะต้องไป
ช่วยพ่อแม่ทำงานเพ่ือให้พอค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพวันต่อวัน  ปัญหาที่เกิดจากโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ 
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิ รายได้จากการประกอบอาชีพ ลดลง และมแีนวโน้มอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น 
  4. กฎหมายและการเมือง (-0.05) 
   โอกาส (+1.00) รัฐมีการประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่
ชัดเจน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ และการเข้าถึงคุณภาพการศึกษายุคใหม่ รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมให้
ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในระดับภูมิภาคอาเซียน อันส่งผลต่อการค้า การผลิตและการลงทุน
ทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้แต่ละจังหวัดในพ้ืนที่มีศักยภาพและเอ้ือต่อการขยายตัวด้านการศึกษาเพ่ือรองรับการ
พัฒนาพื้นที ่รัฐมีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี 
   อุปสรรค (-1.05) งบประมาณด้านการศึกษาส่วนใหญ่เป็นงบประมาณด้านบุคลากร 
ในขณะที่การจัดสรรเงินอุดหนุนยังไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพ้ืนที่ จึงทำให้ไม่
สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่แท้จริงได้ พ้ืนที่บางส่วนเป็นแนวตะเข็บชายแดน ประสบทั้งปัญหายา
เสพติดเนื่องจากมีช่องทางพักและลำเลียงยาเสพติดหลายช่องทาง ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การขอลี้ภัย 
การก่อการร้ายข้ามชาติ รวมทั้งนโยบายและสถานการณ์ของประเทศเพ่ือนบ้านไม่แน่นอน ส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สินของคนในพ้ืนที ่
  5. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (+0.40) 
   โอกาส (+1.00) ภาคเหนือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญหลายสาย และยังมีพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นป่าไม้ท่ียังคงมีพืชพันธุ์ที่หลากหลาย นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีคุณค่า 
   อุปสรรค (-0.60) สภาพแวดล้อมเป็นพิษอันเกิดจากปัญหาหมอกควัน ส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน 
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 3.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการศึกษาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจุด
แข็งต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (+3.03) และมีจุดอ่อนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (-3.47) 
ซึ่งสามารถประเมินได้ว่าสถานศึกษามีจุดอ่อนต่อการจัดศึกษาของสถานศกึษา (-0.44) ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (-0.09) 
   จุดแข็ง (+0.39) เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ที่มีศักยภาพพร้อมรองรับผู้เรียนใน
อาเซียน โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและขั้นพื้นฐานของภาครัฐและเอกชน ทุกระดับที่หลากหลาย
มีคุณภาพและมีชื่อเสียงอยู่เป็นจำนวนมาก มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบในการพัฒนาอาชีพและยกระดับ
คุณภาพที่หลากหลาย และได้รับการยอมรับจากชุมชน มีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจ
บริการทางการศึกษา เช่น ศูนย์การประชุมนานาชาติ เป็นต้น มีวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดที่ชัดเจน นำไปสู่การบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานและการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที ่ 
   จุดอ่อน (-0.48) บุคลากรยังขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาของสถานศึกษา  
  2. ผลผลิตและการบริการ (-0.25) 
   จุดแข็ง (+0.75) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) ทุกช่วงชั้น ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ทุกช่วงชั้น ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 
2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
   จุดอ่อน (-1.00) การผลิตผู้เรียนยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้เกิด
อัตราการว่างงานเพ่ิมข้ึน และการได้รับเงินเดือนน้อยจากการจ้างงานที่ไม่ตรงตามสายงานหรือความต้องการของ
ตลาด เป็นต้น 
  3. บุคลากร (-0.11) 
   จุดแข็ง (+0.33) มีปราชญ์ท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาในพ้ืนที่จำนวนมาก ที่
ไดร้ับการยอบรับและพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
   จุดอ่อน (-0.44) หน่วยงานการศึกษาหลายแห่งยังมีจำนวนครูไม่เพียงพอ บางแห่ง
ครูเกิน ครูสอนไม่ตรงกับวุฒิที่จบมา รวมทั้งขาดบุคลากรสายสนับสนุนด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
จำนวนมากยังขาดทักษะความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องการปฏิบัติงาน  
  4. ประสิทธิภาพทางการเงนิ (-0.10) 
   จุดแข็ง (+0.60) สถานศึกษาในพ้ืนที่หลายแห่งได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ิมเติม 
จากเครือข่ายผู้ปกครองหรือท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
   จุดอ่อน (-0.70) สถานศึกษาได้รับงบประมาณจากรัฐที่ จัดสรรอุดหนุนด้าน
การศึกษายังไม่เพียงพอ ทำให้ต้องระดมทรัพยากรเพ่ิมเติมจากผู้ปกครองหรือท้องถิ่น ผู้ปกครองจำนวนมาก
ประสบปัญหาด้านการเงิน อันเนื่องมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ทุรกันดาร ช่องทางในการทำมาหากินน้อย        การ
คมนาคมลำบาก ส่งผลต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ หรือสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่  
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  5. วัสดุอปุกรณ์ (0) 
   จุดแข็ง (+0.30) สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
   จุดอ่อน (-0.30) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน บางส่วนไม่ทันสมัย รวมถึง
มีงบประมาณในการซ่อมแซม บำรุงรักษาไม่เพียงพอ 
  6. การบริหารจัดการ (-0.11) 
   จุดแข็ง (+0.66) มีระบบติดตามตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยชุมชน เอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและระบบควบคุมภายในทำให้บุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษาทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   จุดอ่อน (-0.55) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่เป็นระบบ ขาดการแนะแนวชี้แนะในการ
รู้จักตนเองและการศึกษาต่อของผู้เรียน เช่น การศึกษาต่อในสายอาชีพมีน้อย ซึ่งกลุ่มตลาดแรงงานมีความ
ต้องการมาก เป็นต้น การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครูผู้สอน การจัดสรรงบประมาณ รวมถึง
อาคารสถานที่ในสถานศึกษาพ้ืนที่ทุรกันดารกับพ้ืนที่เมือง ยังมีความแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา 
ศักยภาพด้านการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 “ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ด้านการศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือ             
มีค่าเฉลี่ยปัจจัยภายนอกที่ +0.001 แสดงว่าสถานการณ์ด้านการศึกษาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ยังมี
โอกาสได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาอยู่ และมีค่าเฉลี่ยปัจจัยภายในที่ -0.44 แสดงว่าสถานการณ์ด้านการศึกษาใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ยังมีจุดอ่อนภายในเรื่องการจัดการศึกษาอยู่ จึงทำให้ผลการประเมินการศึกษา
ในพ้ืนที่ภาคเหนืออยู่ที่ตำแหน่งเอ้ือแต่อ่อน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าสถานการณ์ด้านการศึกษาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจุดอ่อนภายใน แต่มีโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุน และหากมีการแก้ปญัหา
หรือจุดอ่อนของการศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือแล้วจะทำให้ภาคเหนือมีความเข้มแข็งมากขึ้น อันจะนำไปสู่สถานภาพที่
เอ้ือและแข็ง ซึ่งสามารถพัฒนามาเป็นผู้นำต่อไปได้” 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

 
วิสัยทัศน์ 

ประชากรทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะและวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21        
ตามบริบทของกลุ่มจังหวัด บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 
 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างอาชีพและการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและประเทศ 
 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่จุดหมายแห่งคุณภาพชีวิต 

 3. พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะ             
มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 4. ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตอบสนอง
ความต้องการของพ้ืนที ่
 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม เสมอภาคอย่ างต่อเนื่อง    

ตลอดชีวิต 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง1 และของประเทศ 

5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยยึดแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ระบบบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บูรณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยภาคี   
เครอืข่ายความร่วมมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างเสมอภาค 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
ที่ไม่เรียนต่อและนักเรยีนที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบาก 

 3. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
 4. พัฒนาหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สัมมาชีพ  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความสามารถ   
ทางพหุปัญญา  
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา  
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ โดยยึด
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 

 9. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
 

มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
มาตรการ/จุดเน้น 

  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายและปัจจัยพ้ืนฐานให้เพียงพอกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา   
ที่มีความขาดแคลน 
  - รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ และพัฒนาห้องสมุด ประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงง่ายในทุกพ้ืนที่  

- พัฒนาค่ายลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ วินัย
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

- ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

- ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น 
โดยเฉพาะวัยแรงงานและผู้สูงอายุ 

- ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ใช้ช่องทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเท (DLIT) รวมถึงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) ออนไลน์ 
(Online) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาในพ้ืนที่ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่จุดหมาย
แห่งคุณภาพชีวิต 

มาตรการ/จุดเน้น 
  - จัดทำแผนงานเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  - พัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด
และให้เป็นไปตามบริบททั้งสภาพภูมิศาสตร์ และศักยภาพของผู้เรียน 
  - พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เหมาะสม
กับการพัฒนาผู้เรียนในบริบทที่ประสบอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง 
  - พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน        
ในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site)  ออนแอร์ (On air)  ออนไลน์ 
(On line) และสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือการศึกษา (ETV) ซึ่ งเป็นสถานี โทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยี           
ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  - สร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งแรงจูงใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือลด
ปัญหาการขอย้ายออกจากพ้ืนที่ 
  - เสริมสร้างอุดมการณ์ความเป็นข้าราชการ จิตวิญญาณครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
ตลอดจนการเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ โดยเฉพาะครูในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร และนักเรียนที่เรียนวิชาชีพ
คร ู
  - พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาของพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการศึกษาในพื้นที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการ
เรียนรู้ให้มีสมรรถนะ มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น       ในศตวรรษที่ 
21 
 มาตรการ/จุดเน้น 
  - ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญา    
ของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทย มีทักษะความรู้ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิต
สาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน 
บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุระบบบริการ
สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
  - ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ ต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาท ิระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 
  - ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่ งชาติ  (Digital 
Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP) ไปสู่ โรงเรียน นักเรียน และครูทั่ ว
ประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 
  - จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคนั อัตราการเข้าเรียน การจบการศึกษาและการเรียนต่อของประชากรวัยเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
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  - วิจัย และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้เกิดคุณภาพการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่โดยยึดความ
สอดคล้องและความต้องการตามสภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน 
  - ส่งเสริม สนับสนุน จัดเวทีนำเสนอเผยแพร่การนำเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่เป็นเลิศใน
ด้านงานวิจัยและการศึกษา 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis)  
  - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
  - ส่งเสริมให้สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

- วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ/ประ เภทโดยยึดพ้ืนที่     
เป็นฐาน (Cluster - based, Area - based) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  

มาตรการ/จุดเน้น 
 - ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่บูรณาการการเรียนการสอนในวิชาหลัก 

เพ่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปัญญาตัวตนท้องถิ่น สังคมชาติ
พันธุ์ และสภาพทั่วไปอันหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้ใน
การเรียนรู้ทั้งในระบบ/นอกระบบ 

 - เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด โดยการร่วมฟ้ืนฟู
และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า ให้มีจุดร่วมเพ่ือรักษาวัฒนธรรมของจังหวัด
ให้ดำรงคุณค่าและความสง่างามตามอัตลักษณ์ 

 - ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นที่หลากหลายควบคู่กับภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน
ในพ้ืนที่ เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ    
จัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของพื้นที่  

มาตรการ/จุดเน้น 
 - ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัดและรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
 - ส่งเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาพิ เศษ การศึกษาเพ่ือคนพิการ การศึกษาโดย

ครอบครัว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการศึกษาทางเลือกและการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
 - พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมหน่วยงานให้มีการวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) แก่ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนปี พ.ศ.2566 พ.ศ.2566-2570  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษาอายุ 3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ      
3-5 ปี (ดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

98.21 
(อ้างอิงจากดัชนีทางการศึกษา ศธภ.17 
ประจำปกีารศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

100 
(อ้างอิงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2560-2579) 

ศธจ. 

2. ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับ
ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี (ดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

97.68 
(อ้างอิงจากดัชนีทางการศึกษา ศธภ.17 
ประจำปกีารศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

100 
(อ้างอิงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2560-2579) 

ศธจ. 

3. ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบกับ
ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี (ดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

96.77 
(อ้างอิงจากดัชนีทางการศึกษา ศธภ.17 
ประจำปกีารศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

100 
(อ้างอิงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2560-2579) 

ศธจ. 

4. สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา+
อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี 
(ดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

65.80 
(อ้างอิงจากดัชนีทางการศึกษา ศธภ.17 
ประจำปกีารศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

85 
(อ้างอิงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2560-2579) 

ศธจ. 

5. ร้อยละของกลุ่มเด็กพิการ /กลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในวัย
เรียนเข้าถึงการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

N/A ร้อยละ 95 ศูนย์การศึกษาพิเศษ         
เขตการศึกษา 7 

6. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษา
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

 

N/A ร้อยละ 50 กศน./ตชด./พช./พม. 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนปี พ.ศ.2566 พ.ศ.2566-2570  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่จุดหมายแห่งคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 

N/A อย่างน้อยร้อยละ 60 
ของจำนวนหน่วยงาน

การศึกษาในพ้ืนที่ 

สพฐ./สช./กศน./อศจ./
อปท./พศจ./ตชด.  

8. ร้อยละของสถานศึกษาปรบัปรงุหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการ
เรียนการสอนตามพหุปัญญาของผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

N/A ร้อยละ 100 สพฐ./สช./กศน./อศจ./
อปท./พศจ./ตชด.  

9. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2563 = 55.40 
 (อ้างอิงจากดัชนีทางการศึกษา ศธภ.17 
ประจำปกีารศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2 
ศธจ./สพฐ./อว./อปท./ตชด./

พศจ./กก./วธ. 

10. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-Net) 

ปีการศึกษา 2563 
ปวช.3 = 37.69 

(ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50) 
(อ้างอิงจากดัชนีทางการศึกษา ศธภ.17 
ประจำปกีารศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2 
ศธจ./สอศ./กศน./อว./อปท. 

11. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

ปีการศึกษา 2563 
ประถม = 37.31 
ม.ต้น = 38.72 

ม.ปลาย = 34.05 
(อ้างอิงจากดัชนีทางการศึกษา ศธภ.17 
ประจำปกีารศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2 
ศธจ./กศน. 

12. สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา 

(ดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
14:86 

(อ้างอิงจากดัชนีทางการศึกษา ศธภ.17 
ประจำปกีารศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

50 : 50 
(อ้างอิงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สอศ. 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนปี พ.ศ.2566 พ.ศ.2566-2570  
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะ มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
13. จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับภาคขึ้นไป 

N/A อย่างน้อยจังหวัดละ  
1 รางวัล 

สพฐ./สช./กศน./อศจ./
อปท./พศจ./ตชด.  

14. จำนวนงานวิจัยด้านการศึกษา  
(เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานงานวิจัย เป็นไปตามท่ีสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) กำหนด) 

N/A อย่างน้อยจังหวัดละ  
1 รางวัล 

สพฐ./สช./กศน./อศจ./
อปท./พศจ./ตชด.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
15. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

N/A ร้อยละ 100 สพฐ./สช./กศน./อศจ./
อปท./พศจ./ตชด.  

16. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

N/A ร้อยละ 100 สพฐ./สช./กศน./อศจ./
อปท./พศจ./ตชด.  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
17. หน่วยงานการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

N/A ร้อยละ 100 ศธภ./ศธจ./สพฐ./สช./กศน./อศจ./
อปท./พศจ./ตชด.  
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตรร์ะดับต่างๆ กบัแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 - 2570 

 

ร่างยุทธศาสตรช์าติ 
ระยะ 20 ป ี 

ย. 1 การสร้างความมั่นคง ย. 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ย. 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอ
ภาคและความเทา่เทยีมกนัทางสังคม 

ย. 5 ด้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

ย. 6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(23 ประเด็นพัฒนา) 

1.1 ประเด็นความมั่นคง 
1.2 ประเด็นการ
ต่างประเทศ 

2.1 ประเดน็การพัฒนาการเกษตร 
2.2 ประเดน็อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 
2.3 ประเดน็การทอ่งเทีย่ว 
2.4 ประเดน็การพัฒนาพื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยู่อัจฉรยิะ 
2.5 ประเดน็โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
2.6 ประเดน็การพัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผูป้ระกอบการยุคใหม่
และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.7 ประเดน็เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2.8 ประเดน็วิจยัและพัฒนานวัตกรรม 

3.1 ประเด็นการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 
3.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 
3.3 ประเด็นการพัฒนาการเรยีนรู ้
3.4 ประเด็นการเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี 
3.5 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
การกีฬา 

4.1 ประเด็นการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 
4.2 ประเด็นการพัฒนาความ
เสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก 
4.3 ประเด็นการสร้าง
หลักประกันทางสังคม 

5.1 ประเด็นการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 
5.2 ประเด็นการบริหารจัดการ
น้ำทั้งระบบ 

6.1 ประเดน็การพัฒนาการ
บริการประชาชนและการ
พัฒนาประสิทธภิาพภาครัฐ 
6.2 ประเด็นการต่อตา้นการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 
6.3 ประเด็นการพัฒนา
กฎหมายและการพัฒนา
กระบวนการยุตธิรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

ย.5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาตเิพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 
 
 

ย.1 การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
ย.7 การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
ย.8 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั และนวัตกรรม 
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ย.10 ความรว่มมือระหวา่งประเทศเพือ่การพัฒนา 

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
ย.9 การพัฒนา ภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 
 
 

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
ย.2 การสรา้งความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมลำ้ในสังคม 
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
ย.7 การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ย.6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาล 
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2560 - 2579 

ย. 1 การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ย. 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัย และ
นวัตกรรมเพิ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ย. 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ย. 4 การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

ย. 5 การจัดการศึกษา       เพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ย. 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 

ย.1 พัฒนาหลกัสูตร 
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

ย. 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

ย. 2 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ย. 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัย
เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ย.1 พัฒนาหลกัสูตร 
กระบวนการจัดการเรยีนรู้ 
การวัดและประเมินผล 

ย. 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
ย. 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาการศึกษา              
ก ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ     

ตอนล่าง 1    พ..ศ. 2566-2570 

ย.4 ส่งเสริมการนำทุนทางดา้น
สังคมและธรรมชาติที่เปน็      
อัตลักษณ์ของพื้นที่ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่
การปฏิบัติเพือ่คุณภาพชีวิต    
ที่ด ี

ย.3 พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวจิัยและเทคโนโลยี รวมทั้ง
กระบวนการเรยีนรู้ให้มีสมรรถนะ มีความสามารถในการแข่งขันได้
ตามคุณลกัษณะและทกัษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที ่21 

ย.2 พัฒนาศักยภาพของผู้บรหิาร คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาสูจุ่ดหมายแห่ง
คุณภาพชีวติ 

ย.1 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรยีนรู้ตลอดชวีิต 

ย.4 ส่งเสริมการนำทุนทางดา้นสังคมและ
ธรรมชาติที่เป็นอัตลกัษณ์ของพื้นที่ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูก่าร
ปฏิบัติเพือ่คุณภาพชวีิตที่ด ี

ย.5 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีสว่นรว่มใน
การจัดการศึกษาตอบสนองความ
ต้องการของพืน้ที ่
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2. พฒันาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่จุดหมายแห่งคุณภาพชีวิต  

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

3. พฒันากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและ
เทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ให้มี

สมรรถนะ มีความสามารถในการแข่งขันได้ตาม
คุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษที่  21 

เป้า 
ประสงค์ 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
4. พฒันาหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาให้

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สัมมาชีพ 
 
 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตก
หล่น ออกกลางคัน และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
ไม่เรียนต่อและนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ยากลำบาก 

 

 
กลยุทธ์ 

 

 

พันธกิจ 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่สร้างอาชีพและการมีงานทำตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. พฒันาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคและประเทศ 

 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

 

 
วิสัยทัศน์  

 
ประชากรทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของกลุ่มจังหวัดบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) 

 
 

4..ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 
 

4. ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติ
ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของพื้นท่ีตามหลักปรัชญา         

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตเิพื่อคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี 

 
3. ส่งเสริมการผลิตและพฒันาผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมอือาชพี 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ

ความสามารถทางพหุปญัญา 

 
1. ส่งเสริมให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาส

การศึกษาอย่างเสมอภาค 

1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสการศึกษา
ท่ีหลากหลาย เหมาะสม เสมอภาค อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตาม
คุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

5. พฒันาระบบการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตอบสนองความต้องการของพื้นท่ี 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
แข่งขันท่ีตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงานของกลุม่ส
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1      

และของประเทศ 

6.ระบบบริหารและการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพบูรณาการขับเคล่ือนการจัด

การศึกษาโดยภาคีเครือข่ายความร่วมมือและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 

5. ผู้เรียนมีจิตสำนักและคุณภาพชีวิตท่ีดี        
มีความภาคภูมใิจในอัตลักษณ์ของพื้นท่ี     

โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเรียนนรู้   
ตามอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ โดยยึด
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
6. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและการสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา 
 

 
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ

ทุกภาคส่วน 
 

 
9. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัด

การศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570| 

 

ส่วนที่ 4 
กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

(พ.ศ. 2566 -2570)  สูก่ารปฏิบัติ  
 

1. หลักการและกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1        
   (พ.ศ. 2566-2570)  สู่การปฏิบัติ 
 1.1 หลักการ 
  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)  จะเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย     
ตามยุทธศาสตร์  เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงกับวิสัยทัศน์ และกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา สู่การปฏิบัติ โดยใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสังกัด
ก ร ะท ร ว งศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ น อ ก สั งกั ด ก ระ ท ร ว งศึ ก ษ าธิ ก า ร  ร ว ม ถึ งภ าค รั ฐ  ภ าค เอ ก ช น                            
โดยการศึกษา วิ เคราะห์  สถานการณ์และแนวโน้มทั้ งด้านเศรษฐกิจ สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติ                 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัจจุบัน การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษาในพ้ืนที่         
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาค 
(ภาคเหนือ) ระดับกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องเชื่ อมโยงกับ
แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนระดับหน่วยงาน และแปลงสู่การปฏิบัติ โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่จุดหมายแห่งคุณภาพชีวิต 
3. พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะ 

มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
4. ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ 
 1 .2  กล ไกการขับ เคลื่ อนแผน พั ฒ นาการศึ กษ ากลุ่ ม จั งห วัดภ าค เหนื อ ตอน ล่ าง 1                 
(พ.ศ. 2566-2570) สู่การปฏิบัติ 
      การนำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  (พ.ศ. 2566-2570) ไปสู่          
การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับภาคเหนือ และถ่ายทอดสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ลงสู่แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
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แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570| 

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน ของหน่วยงานทั้งในระดับพ้ืนที่ภูมิภาค/จังหวัด ซึ่งในการ
ขับเคลื่อนฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ควรจะต้องมีการสร้างการสื่อสารให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจ   
ที่ชัดเจนในยุทธศาสตร์ฯ โดยผ่านกลไกและเครื่องมือที่สำคัญ ดังนี้ 
      1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ซึ่งมี
อำนาจหน้าที่กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงฯ ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด โดยคณะกรรมการฯ 
ควรให้ความสำคัญกับการใช้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดแผนพัฒนาการศึกษา 
ในระดับภาคต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด ต่อไป 
      2) คณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาค 
(ภาคเหนือ) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ศึกษาข้อมูล นโยบาย กรอบ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
การศึกษาในระดับภาค (ภาคเหนือ) ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
เพ่ือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยใช้เป็นกรอบไปสู่การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด รวมถึงสั่งการ เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาคให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การ พัฒ นาภาค แผน พัฒ นาการศึ กษ าระดั บภ าค  น โยบ ายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
      3) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซ่ึงมีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ
ศึกษาทุกระดับและทุกประเภทในจังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ความสำคัญกับการใช้ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาระดับภาคเหนือ ควบคู่กับแผนระดับต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด และการพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษาในจังหวัด 
      4) แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด  เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยยึดสาระสำคัญของพัฒนาการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2566– 2570 ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ/
จุดเน้น สำหรับใช้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน        
เพ่ือนำไปสู่การบูรณาการระหว่างหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือการจัดทำแผนงาน/โครงการ   
ในการขอจัดตั้งและการบริหารงบประมาณตามบทบาทหน้าที่และบริบทของพ้ืนที่  
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2. แนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  (พ.ศ. 2566-2570)    
   สู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570)  
จะประสบความสำเร็จได้ผู้เกี่ยวข้องต้องนำสู่การปฏิบัติ  โดยมีกลไกแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อน ดังนี้  

1. สร้ างความ เชื่ อม โย งระหว่ างน โยบ ายรั ฐบ าล  แผน พั ฒ นาการศึ กษ าระดั บ
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดที่จัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาภาค  และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบ 
(จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการแปลงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ สู่โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จที่มีค่าเป้าหมาย  
ที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ด้วย  

    3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในพ้ืนที่  
รับผิดชอบ ต้องให้ความสำคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-
2570)  เป็นเครื่องมือ กรอบและแนวทางในการดำเนินงาน หรือการบริหารจัดการศึกษา  

    4. ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ต้องแสดงภาวะความเป็นผู ้นำการศึกษา        
มีความมุ่งมั่นจริงจัง รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยดำเนินการ ชี้แจง 
สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาภาค แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด             
ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการ
มีส่วนร่วม และสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

     5. หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาภาค/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  

     6. ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค วิธีการ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม สร้างขวัญกำลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล
แก่บุคลากรที่ดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  

นอกจากนี้  เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
(พ.ศ. 2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายของแผน อาจพิจารณานำมาตรการ/จุดเน้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำโครงการ/กิจกรรม จากประเด็นดังต่อไปนี้ 
มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

มาตรการ/จุดเน้น 
  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายและปัจจัยพ้ืนฐานให้เพียงพอกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา   
ที่มีความขาดแคลน 
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  - รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ และพัฒนาห้องสมุด ประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงง่ายในทุกพ้ืนที่  

- พัฒนาค่ายลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ วินัย
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

- ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

- ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น 
โดยเฉพาะวัยแรงงานและผู้สูงอายุ 

- ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ใช้ช่องทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเท (DLIT) รวมถึงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) ออนไลน์ 
(Online) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่จุดหมาย   
แห่งคุณภาพชีวิต 

มาตรการ/จุดเน้น 
  - จัดทำแผนงานเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  - พัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบหลักสูตร        
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร          
ทีก่ำหนดและให้เป็นไปตามบริบททั้งสภาพภูมิศาสตร์ และศักยภาพของผู้เรียน 
  - พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เหมาะสม
กับการพัฒนาผู้เรียนในบริบทที่ประสบอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง 
  - พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน        
ในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site)  ออนแอร์ (On air)  ออนไลน์     
(On line) และสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์ เทคโนโลยี                    
ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  - สร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งแรงจูงใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือลด
ปัญหาการขอย้ายออกจากพ้ืนที่ 
  - เสริมสร้างอุดมการณ์ความเป็นข้าราชการ จิตวิญญาณครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
ตลอดจนการเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ โดยเฉพาะครูในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร และนักเรียนที่เรียน       
วิชาชีพครู 
  - พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาของพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการศึกษาในพ้ืนที ่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการ
เรียนรู้ให้มีสมรรถนะ มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 มาตรการ/จุดเน้น 
  - ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญา    
ของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทย มีทักษะความรู้ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิต
สาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน 
บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุระบบบริการ
สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
  - ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ ต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาท ิระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครฐั กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 
  - ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning 
Reform : National Digital Learning Platform (NDLP) ไปสู่ โรงเรียน นักเรียน และครูทั่ วประเทศ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 
  - จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคนั อัตราการเข้าเรียน การจบการศึกษาและการเรียนต่อของประชากรวัยเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
  - วิจัย และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้เกิดคุณภาพการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่โดยยึดความ
สอดคล้องและความต้องการตามสภาพบริบทของพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน 
  - ส่งเสริม สนับสนุน จัดเวทีนำเสนอเผยแพร่การนำเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่เป็นเลิศใน
ด้านงานวิจัยและการศึกษา 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis)  
  - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
  - ส่งเสริมให้สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

- วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ/ประเภทโดยยึดพ้ืนที่     
เป็นฐาน (Cluster - based, Area - based) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  

มาตรการ/จุดเน้น 
 - ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่บูรณาการการเรียนการสอนในวิชาหลัก 

เพ่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปัญญาตัวตนท้องถิ่น สังคมชาติ
พันธุ์ และสภาพทั่วไปอันหลากหลายตามบริบทของพื้นที่แต่ละจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้ใน
การเรียนรู้ทั้งในระบบ/นอกระบบ 

 - เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด โดยการร่วมฟ้ืนฟู
และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า ให้มีจุดร่วมเพ่ือรักษาวัฒนธรรมของจังหวัดให้
ดำรงคุณค่าและความสง่างามตามอัตลักษณ์ 
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 - ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นที่หลากหลายควบคู่กับภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน
ในพ้ืนที่ เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ    
จัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของพื้นที่  

มาตรการ/จุดเน้น 
 - ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัดและรับผิดชอบการจัดการศกึษา 
 - ส่งเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาพิ เศษ การศึกษาเพ่ือคนพิการ การศึกษาโดย

ครอบครัว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการศึกษาทางเลือกและการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
 - พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมหน่วยงานให้มีการวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) แก่ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 
 

 แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
   1. แหล่งงบประมาณ 
    - งบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษาธิการ 
     - งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
     - งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
    2 . แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ ส า น ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
    - จัดทำข้อมูลเพ่ือการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา  หน่วยงานด้านสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอ่ืน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน    
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
        - การประสานความร่วมมือ หรือจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่มี
ภ ารกิ จ เกี่ ย วข้ อ งห รื อทุ กภ าคส่ วน ที่ มี แน วท างให้ ค วาม ร่ วมมื อ ใน ก ารบ ริ ห ารจั ดก ารศึ กษ า 
     - การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ    
คณะทำงานในการบริหารจัดการศึกษา 
     - ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
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3. การติดตามและประเมินผล  
     การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(พ.ศ. 2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ  มีแนวทางและกระบวนการสำคัญดังนี้  
    3.1 แต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการที่สำคัญ ๆ  ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด   
  3.2 กำหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ 
หรอืปีการศึกษา  
     3.3 สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผนให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
      3.4 เสริมสร้างกลไกการติดตาม ตรวจสอบให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยการสนับสนุน
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด ตรวจสอบความโปร่งใสและความสำเร็จของงาน  
    3.5 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงานให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
     3.6 ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการติดตามประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับแผน 
หรือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในห้วงต่อไป  
     3.7 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 



 หน้า   ๑๕ 
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(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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