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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง
ร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีวั ตถุประสงค์ เพื่ อ 1) เพื่อศึกษาและ
ทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลางร่วมกับสรุปผลการ
ตรวจราชการและติ ดตามประเมิ นผลการจัดการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 และ 2) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลางร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
ทั้งนี้ ขอบเขตการศึกษาและวิธีดาเนินการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล จะใช้การจัดทา
แผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลางที่เกิดจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องร่วมกันระหว่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค 2 ร่วมกับ
สรุ ปผลการตรวจราชการและติ ดตามประเมิ นผลการจั ดการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยนาไปเชื่อมโยงในรูปแบบตารางเปรียบเทียบความ
สอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์กับผลสรุปจากการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ทั้งนี้ การจัดทา
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลางร่วมกับการพิจารณา
ผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ที่เรียบเรียงในรูปแบบพรรณนาโวหารเป็นสาคัญ สามารถสรุป
สาระสาคัญได้ดังนี้
 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 : การจั ดการศึ กษาเพื่ อ เสริ ม สร้ างความมั่ นคงและยั่ งยื น ของสั ง คมและ
ประเทศชาติ
ข้อเสนอแนะ :
(1.1) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท ต้องประชุม
ร่วมกันเพื่อศึกษาบริบทความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อนาไปสู่การวางแผน
ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่สามารถกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางหลักสูตร การสร้างแหล่งและวิธีเรียนรู้เชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
ในชุมชนการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนและชุมชนเข้มแข็ง รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การส่งเสริม
กิจกรรมที่ ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการกระตุ้นให้ เกิ ดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับชุมชนผ่านกลไก
การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการเชิงพื้นที่
(1.2) การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดให้มากขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งเตรียมความพร้อมสาหรับสถานศึ กษาและ
หน่ วยงานระดั บพื้ นที่ เพื่ อ ก าหนดกรอบระยะเวลา มาตรฐาน และแนวทางด าเนิ นการที่ สอดคล้ องต่ อ
การจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและครูในสังกัดสานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด เป็นลาดับแรก เพื่อให้นาหลักการและวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
และชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การขยายผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้สามารถเข้า
ไปเป็นหนึ่งในโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและเห็นผลต่อการสร้างความมั่นคง
เข้มแข็งของชุมชนได้ในระยะยาว
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ข้อเสนอแนะ :
(2.1) สถานศึกษาและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการศึ กษาเพื่ อผลิตก าลั งคนให้ กั บ
ตลาดแรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานประกอบการจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ควรมีบทบาทชัดเจน
ในการร่วมวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดทั้งหลักสูตร
ในแต่ ละสาขาวิ ชาชี พที่ เกี่ ยวข้ องหรื อมี ความต้ องการจากตลาดแรงงานในพื้ นที่ การก าหนดรู ปแบบ
การเรียนรู้โดยทดลองปฏิบัติงานในสถานที่จริง การให้คาปรึกษาและแนะนาที่เพียงพอจากครู แนะแนว
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในสายอาชีพหรือความก้าวหน้ารายบุคคล (ID Plan) โดยเฉพาะ
การปรั บเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติ ของผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับสายอาชีวศึกษาเพื่อให้เข้าใจและ
เล็งเห็นถึงคุณค่าของการเรียนต่อในสายอาชีพ การมีงานทาทันทีภายหลังจบการศึกษา รวมทั้ง แนวโน้ม
ความก้าวหน้าต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับประเทศในอนาคต
(2.2) การส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ เ กิ ดการยกระดั บคุ ณ ภาพการนิ เทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ผู้ เรี ยนก่อนจบการศึ กษาแต่ละสาขาวิ ชาชีพในสถานศึ กษาทั้ งรู ปแบบทวิ ภาคี /สหกิจศึกษา
อย่างเป็ นระบบมี ความชัดเจนในการกาหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้กรอบระยะเวลาแต่ ละปี
การศึ กษา ทั้ งนี้ เพื่ อมุ่ งพั ฒนาศั กยภาพเฉพาะทางของผู้ เรี ยนที่ สอดคล้ องต่ อความต้ องการของสถาน
ประกอบการอย่างแท้จริง เมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถเข้าทางานได้ทันที นอกจากนี้ ควรเพิ่มช่องทาง
และรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่เอื้อประโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับผู้เรียน
ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยเฉพาะความครอบคลุมและมีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับเพียงพอต่อการผลิตและป้อนกาลังคนคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย รวมทั้งการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ :
(3.1) สถานศึกษา หน่วยงาน และผู้แทนจากชุมชนท้องถิ่น ควรกาหนดแผนและแนวทางสู่
การปฏิบัติร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐานของครัวเรือนที่มีต่อตัวเยาวชนในวัยเรียน
โดยเฉพาะการดู แลซ่อมเสริ มเรื่องการอ่ านออก เขี ยนได้ และการอ่ านคล่อง เขี ยนคล่ อง ที่ สถานศึกษา
ในพื้ นที่ ต้ องวางแผนการเรี ยน การสอนเพิ่มเติมจากหลักสู ตรปกติ การเร่งส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ ครู
ในสถานศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการสอนและการถ่ายทอดทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม
และหลากหลายไปสู่ตั วเยาวชนแต่ละระดับชั้ นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิ งประยุ กต์ เพื่อมาปรับใช้
ในกระบวนการเรียน การสอนทั้งในและนอกชั้ นเรียนเพื่ อยกระดั บศักยภาพผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้
และ อ่านคล่อง เขียนคล่องได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
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(3.2) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาครู
แบบครบวงจร เพื่อให้ครูเป็นกลไกสาคัญในการเข้าไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่าง
เห็นผล โดยเฉพาะแนวทางการฝึกอบรมครูผ่านโครงการ/กิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นระบบ ไม่เป็นการเพิ่ม
ภาระครู (นอกเหนื อจากงานสอน) โดยเฉพาะการส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิ ดการขยายผลและต่ อยอด
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลัก PLC (Professional Learning Community) และกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อไปปรับใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ข้อเสนอแนะ :
(4.1) การใช้ ก ลไกเครื อข่ ายของสถานศึ กษาทุ กระดั บ /ทุ กประเภทร่ วมกั บหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษาปฐมวัยและระดับอื่น ๆ ต้องมีความชัดเจน
ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่แผนการปฏิบัติ โดยเฉพาะการบูรณาการด้านหลักสูตรแต่ละระดับ การส่งเสริมและ
สนั บสนุนรูปแบบและวิธี การเรี ยนการสอนที่หลากหลาย การกากับติดตาม และประเมินผลโดยอ้ างอิ ง
ฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดเป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ในเชิงพื้นที่ได้ รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีความพร้อมในแต่ละองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ตั้งแต่ตัวผู้บริหาร ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ/สื่อนวัตกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง
(4.2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดช่องทางเลือกเพื่อการเข้ารับบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อาทิเช่น การสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ
ทุกช่วงวัย การสร้างเครือข่ายประชารัฐเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันในท้องถิ่น การจัดโครงการ/กิจกรรมที่สามารถ
เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ทรัพยากรและ
ศักยภาพของท้องถิ่นที่มี หรืออัตลักษณ์โดดเด่นภายในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เป็นต้น
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ :
(5.1) กาหนดแผนการเร่งรัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการประเมินผล PISA
รวมไปถึงการประเมินผลหรือทดสอบระดับชาติสาหรับผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สถานศึกษาและทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการกาหนดรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่
กับภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งควรเพิ่มเติมแนวทางการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการ
ด้วย Digital System มาประยุกต์เพื่อใช้งาน รวมทั้งการพยายามลดปัญหาข้อจากัดด้านระยะเวลาที่เกี่ยวกับภาระ
ครูที่มีมากในปัจจุบันให้ลดน้อยลงอย่างเห็นผล
(5.2) แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ควรกาหนดกรอบระยะเวลา
ตามแผนงานในช่วงปิดภาคเรียนและมุ่งขับเคลื่อนกิจกรรมฝึกอบรมภายใต้ 2 เรื่องหลัก ได้แก่ Boot Camp และ
Master Trainer เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบในการใช้ภาษา โดยเฉพาะการวางแผน
กิจกรรมควรมีความต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาในระยะยาวเพื่อให้การพัฒนา
ศักยภาพบุคคลในพื้นที่ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเห็นผลเป็นรูปธรรม
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(5.3) สถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ต้องเร่งส่งเสริ มให้ชุมชนพื้นที่ เข้ามา
มีส่วนร่ วมในการสร้างรู ปแบบการเรียนรู้ ที่ช่ วยส่งเสริมด้านคุ ณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา อาทิ เช่ น
การสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ให้กับชุมชน การให้
รางวั ลและยกย่ องเชิ ดชู เกี ยรติ ส าหรั บบุ คคลหรื อหน่ วยงานที่ แสดงออกซึ่ งความมี คุ ณธรรมจริ ยธรรม
อย่างชัดเจน การจัดทาคู่มือ/แนวทางเพื่อการจัดกิจกรรมชุดฝึกอบรมที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์เชิงแนวคิด
และวิธีปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
ข้อเสนอแนะ :
(6.1) กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักส่วนกลางควรกาหนดนโยบายที่ชัดเจนไปสู่
ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในท้องถิ่นทุกจังหวัด โดยเฉพาะ
การคานึงบริบทความแตกต่างระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่ การปรับเปลี่ยนและทบทวนข้อบังคับ
ทางกฎหมายที่ควรเอื้อให้โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาตนเองได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งควรมีการจัดทาคู่มือ /
แนวทางเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในหลากหลายรูปแบบและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง
(6.2) สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรกาหนดแผนและปฏิทิน
การดาเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาในแต่ละประจาปีงบประมาณที่ชัดเจน เกี่ยวกับการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ทางการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ควรมีแนวทางการทบทวนและปรับปรุงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ที่เป็นระบบ มีขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนาไปใช้
งานได้จริง โดยเฉพาะการใช้ Digital System มาช่วยเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบตรวจ
ราชการและติ ดตามประเมิ นผลของหน่ วยงาน รวมทั้ งเพื่ อส่ งเสริ มศั กยภาพด้ านการประสานงานและ
การจัดเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลทั้งในภาพรวมและรายจังหวัดตามหลักธรรมมาภิบาล
ที่วางไว้
อนึ่ง สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการขยายผลและต่อยอดผลการศึกษาครั้งนี้ คือ
1) ควรนาข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง
ร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 ในครั้ ง นี้ เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในการกาหนดแผนและยุทธศาสตร์ที่
สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่อย่างเห็นผล
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะการใช้กลไกของโครงการ/กิจกรรมที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้อย่าง
ตรงจุดและเห็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ซึ่ง ไม่จาเป็นต้องมีมากมายหลากหลาย
รูปแบบจนสร้างภาระให้กับการจัดการศึกษาของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา แต่ควรมุ่งเน้นเฉพาะ
การจัดโครงการ/กิจกรรมที่สามารถกาหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลลัพธ์เชิงคุณค่าหรือ
สะท้ อนให้ เห็ นถึง การตอบโจทย์ใ ห้กั บปั ญ หาคุณ ภาพการศึ กษาตามบริบ ทเชิง พื้น ที่ไ ด้ อย่ างแท้ จริ ง
รวมไปถึ งการมุ่ ง พัฒ นาปั จ จั ยแวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ กษาในพื้ นที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
สอดคล้องกับบริบทความต้องการกาลังคนของท้องถิ่นได้จริง
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2) ควรมีก ารต่อ ยอดและขยายผลข้อ เสนอแนะเพื่อ การขั บเคลื่ อนแผนบู รณาการด้า น
การศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลางร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 ในครั้งนี้ ไปสู่การกาหนดประเด็นวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาบริบทหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยเฉพาะ
การสร้างเครือข่ายการทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนได้
อย่างแท้จริงในอนาคต
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บทบาทของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ในปัจจุบัน ในฐานะหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคาสั่ง
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละมี ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาในระดั บ ภาคและจั ง หวั ด โดยการ
อานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรื อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เดินหน้าในการเสริมพลัง
การปฏิ รู ป คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในหลากหลายมิ ติ โดยเฉพาะในการจั ดเตรี ย มก าลั ง คนคุ ณ ภาพให้ มี
ศักยภาพสอดรับกับยุคศตวรรษที่ 21 และทิศทางของประเทศในยุค Thailand 4.0 เพื่อพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง โดยมุ่งใช้กลไกของระบบการจัด
การศึกษาตั้ง แต่ร ะดับ ขั้น พื้นฐานจนถึง ระดั บอุด มศึ กษาหรือ อาชี วศึก ษาที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ สามารถ
ตอบสนองต่อตลาดแรงงานของภาคเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย
ของการที่ภาครัฐพยายามขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
จุดเริ่มของรายงานฉบับนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งให้เกิดนิมิตหมายอันดี
ในการหล่อหลอมแนวคิดต่างมุมมองเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่จะเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือยุทธศาสตร์การศึกษาระดับพื้นที่ และ
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ ทั้งนี้ สาระสาคัญในภาพรวมจากข้อเสนอแนะตาม
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๑

บทที่ 1
เกริ่นนา

ที่มาและความสาคัญ

สื บเนื่ องจากรั ฐบาลได้ มี นโยบายในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งและยั่ งยื นให้ กั บเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด
เพื่อยกระดับการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และมุ่งขยายฐานใหม่ที่ให้ความสาคัญกับการ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาภาค
ออกเป็น 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ
ภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้ จากการศึกษาสภาวการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาของโลกในศตวรรษที่ 21
พบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า “การศึกษา” ยังคงเป็นกลไกสาคัญที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในเกือบทุกมิติของการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในฐานะเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาประเทศประสบผลสาเร็จได้
ตามเป้าหมายของภาครัฐในทุกเรื่อง นอกจากนี้ “การศึกษา” ยังถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญที่ทุกประเทศ
ต้องเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศในทุกบริบท โดยเฉพาะการมุ่งไปสู่
เป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านกาลังคนเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งประเทศไทยจาเป็นต้องยึดโยงทิศทางความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ เป้าประสงค์ในการส่งเสริม
ประชาชนทุกช่วงวัยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่การศึกษาในปัจจุบัน หน่วยงาน
เชิงพื้นที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่ วประเทศจาเป็นต้องตระหนักถึงแนวทางการทางาน
ร่วมกันอย่างชัดเจน ยืดหยุ่น เป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ภาคีต่าง ๆ ของสังคมหรือ
ในชุมชนพื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนด้านหลักสูตร การพัฒนา
เทคนิ คและกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่ อพั ฒนาคนทุ กช่ วงวั ย การสร้างโอกาสในการเข้ าถึงการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ตลอดจนสอดรับกับเป้าหมายหลักของ
การขับเคลื่อนทุกแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ให้มุ่งไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ
สามารถสร้างโอกาสและรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนในพื้นที่ควรมี
ความกินดีอยู่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาบริบทแวดล้อมในสังคมให้เกิดความ
ผาสุกต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมยุค Thailand 4.0
นอกจากนี้ พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2545 (มาตรา 31) กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับ
ดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท กาหนดนโยบาย รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาร่วมกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20)

๒
โดยกาหนดให้การศึกษาในระดับภาคและจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการศึกษาแบบบูรณการร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
อื่น ๆ หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้ น ๆ เพื่อเข้าไปสนับสนุนการติดตามผลการดาเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการของหน่ วยงานสถานศึ กษา ซึ่ง ส านั ก งานศึ กษาธิ การภาค 2 ในฐานะ
หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 อาศัยอานาจตามข้อ 5 ให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปด
ภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฎิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ จึง มี
บทบาทส าคั ญ ในการก ากั บ ดู แ ล ให้ ก ารถ่ า ยทอดนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะการมุ่ง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทในเขตพื้นที่
รั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 ทั้ ง นี้ การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม
ประเมินผล และประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2560 ยัง กาหนดให้มีสานักผู้ตรวจราชการประจาเขต
ตรวจราชการ (ปัจจุบันเป็นสานักงานศึกษาธิการภาค) สนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวง และ
มีอานาจหน้าที่ 5 ประการ ได้แก่ (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
จัดทาแผนปฏิบัติการตรวจราชการ และแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวง
ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจาปีของผู้ตรวจราชการ (2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ งานติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวง (3) วิจัยและ
พัฒนาระบบ ประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
กระทรวง (4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงมอบหมาย และ (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปรายงานผลการตรวจราชการเป็น
รายงวด ปีละ 2 งวด ในภาพรวมของเขตตรวจราชการ และรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
ทราบ เพื่อนาข้อมูลจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับปรุง พัฒนา
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชาติให้ยั่งยืนและมั่นคงได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เยาวชนและประชาชนจะได้เข้าถึง
การบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ยัง จัดเป็ นมาตรการที่ส าคัญในการตรวจและติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ จะทาให้
การปฏิบัติราชการหรือการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสนับสนุน
การตรวจราชการสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตรงตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้
อย่างเป็นรูปธรรม

๓
สาหรับการพยายามสร้างการรับรู้สู่การบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลาง ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะนามาซึ่งข้อเสนอแนะสาคั ญที่เป็นเสมือน
แนวคิด ในการขับเคลื่อนกลไกการบูรณาการแผนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลางของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ให้สามารถเดินหน้าและเชื่อมโยงการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่
ระดับขั้นวางแผนไปสู่แนวทางปฏิบัติเชิงพื้นที่ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม โดยอาศัย
วิธีการประสานการทางานในระดับเครือข่ายให้เข้าไปหล่อหลอมศักยภาพจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่
เพื่ อการบู รณาการ องค์ ความรู้ และบริ บทอื่ น ๆ เพื่ อน าไปสู่ การพั ฒนาการจั ดการศึ กษาทุ กระดั บ/
ทุกประเภทให้สามารถเข้าถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างจริงจัง รวมไปถึงก่อให้เกิดความเป็นไป
ได้ในการขยายผลไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่อย่างยั่งยืนตามหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดังนั้น จากเหตุและผลดังกล่าว จึ งเป็นที่มาและความสาคัญของการจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลางร่วมกับการพิจารณา
ผลการตรวจราชการและติ ดตามประเมิ นผลการจั ดการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้

 วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา
การจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง
ร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อ ศึกษาและทบทวนความเฃื่ อมโยงระหว่างแผนบู รณาการด้ านการศึก ษาเชิ ง พื้น ที่
ในเขตภาคกลางร่ ว มกั บ สรุป ผลการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ดการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
2. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาค
กลางร่ ว มกั บ การพิ จ ารณาผลการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การ ศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สาหรับขอบเขตการศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้ คือ
(1) ศึกษา รวบรวม เรียบเรียง เกี่ยวกับผลสรุปข้อมูลเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณา
การด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องร่วมกันระหว่างแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค 2 ร่วมกับ
สรุปผลการตรวจราชการและติดตามประเมิ นผลการจั ดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 เท่านั้น
(2) วิ เ คราะห์ แ ละสั งเคราะห์ การจั ด ท าข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นแผนบู ร ณาการ
ด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลางร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 เท่านั้น

๔
ทั้งนี้ การจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขต
ภาคกลางร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจราชการและติ ดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จะเรียบเรียง
ในรูปแบบการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนาไปสู่การสังเคราะห์และสรุปข้อเสนอแนะในรูปแบบ
พรรณนาโวหารเป็นสาคัญ ซึ่งทุกเนื้อหารายละเอียดถือเป็นข้อสรุปและแนวคิด ของผู้จัดทาโดยเฉพาะ
โดยมีนิยามของคาสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- “แผนบู รณาการด้ านการศึ กษาเชิ ง พื้ น ที่ ในเขตภาคกลาง” หมายถึ ง แผนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค 2 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ และแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาการศึ กษา ภาค 2
(พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบับเดิม)
- สรุปผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2” หมายถึง สาระสาคัญจากการรายงาน
สรุปผลการตรวจราชการและติตดามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 2 ซึ่งจัดทาโดยกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จากวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาข้างต้น สามารถอธิบายขอบเขตการศึกษาวิเคราะห์
ในรูปแบบแผนผังแนวคิดเพิ่มเติม ได้ดังนี้

๕

กรอบแนวคิดในภาพรวมเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล
ในรูปแบบข้อเสนอแนะ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ภาค 2 (พ.ศ. 2562 – 2565)
(เดิม)

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

“แผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่
ในเขตภาคกลาง” หรือ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค 2” (ปรับใหม่)

“สรุปผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 2”

“ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพืน้ ที่ในเขตภาคกลาง
ร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2”

ที่มา : ผู้จัดทา

๖

วิธีดาเนินการ
การจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาค
กลางร่ ว มกั บ การพิ จ ารณาผลการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ใช้แนวคิดและ
วิธีการดังนี้
๑. ศึกษาและกาหนดแนวทางเพื่อวางแผนการจั ดเก็บรวมรวมข้อมูล จากการรายงานผล
ความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร่วมกับสรุปผลการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
๒. ประสานและรวบรวมข้ อ มู ล จากรายงานผลความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร่วมกับสรุปผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2
๓. วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลข้ อ มู ล จากรายงานผลความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร่วมกับสรุปผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2โดยใช้เทคนิคการเชื่อมโยง แยกแยะ และจัดกลุ่มประเด็นสาคัญอันจะนาไปสู่ความ
สอดคล้อ งตามเป้ าหมายในการให้ ข้อ เสนอแนะเพื่อ การขั บเคลื่ อนแผนบู รณาการด้า นการศึก ษา
เชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๔. สังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และสรุปผลการขับเคลื่อนแผน
บูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้สรุป
รายงานผลการตรวจราชการและติด ตามประเมิน ผลการจั ดการศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๕. ตรวจสอบข้ อ มู ล และจั ดท ารู ปเล่ มข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นแผนบู ร ณาการ
ด้ า นการศึ ก ษาเชิ ง พื้ น ที่ ใ นเขตภาคกลางร่ ว มกั บ การพิ จ ารณาผลการตรวจราชการและติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอบเขตด้านระยะเวลา
การจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาค
กลางร่ ว มกั บ การพิ จ ารณาผลการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ในครั้ง นี้
กาหนดกรอบระยะเวลาเพื่อศึ กษาวิเคราะห์ฯ ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
(รวม 3 เดือน)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาค
กลางร่ ว มกั บ การพิ จ ารณาผลการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ในครั้ง นี้
คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. สามารถนาผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล ไปประยุกต์ในการวางแผน
ร่วมกันทางด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ระหว่างสานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) โดยเฉพาะด้านการกาหนดกรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับประเด็นการตรวจราชการและติ ดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปี ทั้งนี้ มุมมองความแตกต่างและเติมเต็มจากสรุปรายงานผลที่นาไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลจะทา
ให้สะท้อนสภาพปัญหา/อุปสรรคที่แท้จริง ที่ ควรเร่ง ดาเนินการแก้ไ ขและพั ฒนาเพื่อการยกระดั บ
คุณภาพการจัด การศึก ษาในเขตพื้นที่ ภาคกลาง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ รับ ผิด ชอบของสานัก งาน
ศึกษาธิการ 2 อาทิ เช่น การมุ่งพั ฒนาและจั ดเตรี ยมก าลัง คนคุณ ภาพเพื่อให้พร้ อมต่อ บริบ ทของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่จากปัจจุบันสู่อนาคต การพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในท้องถิ่น การ พัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตสื่อ เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การเร่งส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาในชุมชนพื้นที่เกิดความสอดคล้องต่อการปฏิรูปและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน เป็นต้น
๒. ใช้ เป็ นฐานข้ อมู ลเพื่อต่ อยอดไปสู่การวางแผนและก าหนดรูปแบบโครงการ /กิ จกรรม
ที่สามารถเข้าไปส่งเสริมบทบาทให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 พัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษา
ในทุกระดับเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงต่อความต้องการของชุมชนพื้นที่ไ ด้
อย่างแท้จริง รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางความคิดและแนวปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/สถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผล
3. สามารถนาไปสู่การขยายผลหรือต่อยอดให้เกิดงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในประเด็นที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในท้ องถิ่ น ของกลุ่ มจั ง หวัด ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ตรงตามบริบทของสภาพปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่
และมีความสอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นปัจจุบัน
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
 สาระสาคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กาหนดให้สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และกี ฬากั บการศึ กษาทุ กระดั บ และด้ วยเหตุ ที่ แผนการศึ กษาแห่ ง ชาติ ฉบั บปรั บปรุ ง
(พ.ศ. 2542 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสาหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ในการดาเนินการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนฯ เพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบท
แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับ
ความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และนาผลการติดตาม
ประเมินผลการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครองคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบท
การจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนก ารสอน
การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาและการใช้ จ่ า ยงบประมาณ รวมทั้ ง การพั ฒ นาการศึ ก ษากั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยัง ได้ศึกษาปัญ หาและความท้าทายของระบบ
การศึกษา ทั้งที่เกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ
เพื่อนามากาหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา
บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการ
เร่งด่วนที่สาคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
 ความจาเป็นในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้ง ในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายใน ได้แก่
การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลก อั น เนื่ อ งจากการปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล (Digital
Revolution) การเปลี่ ยนแปลงสู่ อุต สาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)
การด าเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ 2573
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง
ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการกาลัง คนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
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ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศ
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติ
ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัต น์
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายและเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วง
วัย ปัญหาคุ ณภาพและมาตรฐานการจัด การศึก ษาในทุก ระดับ จุดอ่ อนของระบบการศึ กษาและ
การพั ฒนาบุ คลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้าในด้านโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่ประเทศไทย
ต้อ งปฏิ รู ป การศึก ษา เพื่ อ ให้ ร ะบบการศึ ก ษาเป็น กลไกหลั ก ของการขั บ เคลื่ อ นประเทศ ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เพื่อให้สามารถนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า
ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552 – 2559 พบว่า ไทยประสบความสาเร็จในหลาย
ด้านและมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป
ด้ า นโอกาสทางการศึ ก ษา รั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น โอกาสทางการศึ ก ษา
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจาเป็นพิเศษมี
โอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง
นอกจากนี้ ประชากรที่ อยู่ ในวั ยก าลั ง แรงงานแม้ จะได้ รั บการศึ กษาเพิ่ มขึ้ น แต่ จ านวนแรงงานที่ มี
การศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่จานวนมาก จึงต้องเร่งดาเนินการสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้คุณภาพของกาลังแรงงานอายุ
15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศอาชีวศึกษามี
สั ดส่ วนน้ อยกว่ าประเภทสามั ญศึ กษา ท าให้ มี การขาดแคลนแรงงานระดั บกลาง ส่ วนแรงงานที่ ส าเร็ จ
การศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษา มี จ านวนเพิ่ มขึ้ นทุ กปี แต่ ไม่ ตรงกั บความต้ องการของตลาดงาน และยั งมี
สมรรถนะหรือคุ ณลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ทาให้มีผู้ว่ างงานอยู่
จานวนมาก จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและกาลังแรงงานที่มีทักษะ และคุณลักษณะ

๑๐
ที่พร้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
เพื่ อวางเป้ าหมายการจั ดการศึ กษา ทั้ งเพื่ อการผลิ ตก าลั งคนเข้ าสู่ ตลาดงานและการพั ฒนาก าลั งคน
เพื่อยกระดับคุณภาพกาลังแรงงานให้สูงขึ้น
ด้ านประสิ ทธิ ภ าพของการจั ด การเรี ยนการสอน การบริ หารจั ด การ และการใช้ จ่ า ย
งบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุง
เป็นลาดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จานวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพ
การศึกษาและลดภาระงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง เมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาผู้ เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย
การพั ฒนาระบบข้ อมู ลและสารสนเทศทางการศึ กษาที่ เชื่ อมโยงกั น เพื่ อใช้ ใ นการบริ หารจั ดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐและปฏิรูป
ระบบการเรียนเพื่อการศึกษา
 แนวคิดการจัดการศึกษา
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลัก
สาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)
หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
(All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤต
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการ
จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
 วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จึงได้กาหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสูง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับบทบั ญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือ ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนา
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง

๑๑
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) การคิดเลขเป็น (Arithmetics)
 8Cs ได้ แก่ ทั กษะด้ านการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณ และทั กษะในการแก้ ปัญหา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้ างสรรค์และนวั ตกรรม (Creativity and
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
การร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่ อ (Communication, Information and Media
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
เป้าหมายของการจัดการศึ กษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมี ตัวชี้ วัดเพื่ อการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1) ประชากรทุ กคนเข้ าถึ งการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพและมี มาตรฐานอย่ างทั่ วถึ ง (Access)
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 – 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รั บการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มี ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมทั้ง มี กลไกส่ ง เสริ มให้ ทุ กภาคส่ วนสนั บสนุ น
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น

๑๒
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาและจานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ
จึงได้กาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน
ระยะ 5 ปีแรกของแผน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของสั ง คมและประเทศชาติ
มีเป้าหมาย ดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข มี ตั วชี้ วัดที่ ส าคัญ เช่ น การจัดกิ จกรรมของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติและ
การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษากลุ่มชน
ต่า งเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา และวั ฒนธรรม กลุ่ม ชนชายขอบ และแรงงานต่ างด้า วเพิ่ มขึ้ น และ
สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติ
เพิ่มขึ้น เป็นต้น
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
มีตัวชี้วัดที่ สาคัญ เช่ น สถานศึกษาที่จัด กระบวนการเรียนรู้และปลูก ฝัง แนวทางการจัด การความ
ขัดแย้ง โดยแนวทางสัน ติวิ ธี เพิ่ มขึ้น มีก ารจัดการเรียนการสอน/กิ จกรรม เพื่ อเสริม สร้า งความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะ
วิวาทลดลง เป็นต้น

๑๓
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยกระดับคุ ณภาพและส่ง เสริ มโอกาสในการเข้ าถึง การศึกษาในเขตพั ฒนาพิเศษเฉพาะกิจจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว
พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การจั ด ระบบการดู แ ละป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามในรู ป แบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศ มี ตัว ชี้วั ดที่ สาคัญ เช่ น มีฐ านข้อ มูล ความ
ต้องการกาลังคน (Demand) จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูง ขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เ รียนสัง คมศาสตร์ กาลัง แรงงานในสาขาอาชีพต่า ง ๆ ที่ไ ด้รับการ
ยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิ ศเฉพาะด้ าน มี ตัวชี้ วัดสาคัญ เช่น สัดส่ว นการผลิต กาลัง คนระดับกลางและระดับสู ง
จาแนกตามระดับ /ประเภทการศึ กษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี /สหกิจศึกษา/
หลั กสู ตรโรงเรี ยนในโรงงานตามมาตรฐานที่ ก าหนดเพิ่ มขึ้ น จ านวนหลั กสู ตรของสถานศึกษาที่ จั ด
การศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จานวนสถาบัน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลั กสูตร
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.3 การวิจัย และพัฒ นาเพื่อ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ส ร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีตวั ชี้วัดที่สาคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อ
เทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ /นวัตกรรมที่
นาไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาประเทศเพิ่ ม ขึ้ น บุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ยและพั ฒนาต่ อ ประชากร
10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้น

๑๔
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง
ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสาคัญ
เช่ น โครงการจั ดท าแผนผลิ ตและพัฒ นากาลั ง คนให้ ตรงกั บความต้ อ งการของตลาดงานในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวั ย และการสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้
มีเป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทย และทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย
และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้ น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรม
สะท้อนและสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.2 คนทุ ก ช่ ว งวั ย มีทั ก ษะ ความรู้ ค วามสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศั กยภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
เด็ ก แรกเกิ ด – 5 ปี มี พั ฒ นการสมวั ย เพิ่ ม ขึ้ น นั ก เรี ย นมี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขั้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับ
บริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้
ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทางานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ศูนย์เด็ กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถาบันพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
คุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตาม
หลักสู ตรที่ มุ่งพั ฒนาผู้เรี ยนให้มีคุ ณลัก ษณะและทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพิ่ มขึ้น และ
สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.4 แหล่ ง เรี ย นรู้ สื่ อ ต าราเรี ย น นวั ต กรรม และสื่ อ การเรี ย นรู้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น แหล่ง
เรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
สื่อสารมวลชน ที่เผยแพร่หรือจัดรายงานเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อตาราเรียนและสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รั บผิดชอบ และได้ รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจาก
ภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึ กษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่ มีประสิท ธิภาพ มีร ะบบติดตามประชากรวั ยเรีย นที่ข าดโอกาส
หรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
มีตัวชี้วั ดที่สาคัญ เช่น มี ฐานข้ อมูลความต้ องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึกษา ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) จาแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด
สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้สาเร็จ
การศึกษา จากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น
3.7 ครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเทศทาง
การศึ กษาได้รับ การพั ฒนาตามมาตรฐานวิ ชาชีพ และสามารถปฏิบัติ ง านได้อย่า งมีป ระสิท ธิภาพ
รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับ
ความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียนและสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัด
เวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
และมีแผนงานและโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเที ยมทางการศึ กษา
มีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจ และพื้ นที่ลดลง ความแตกต่า งระหว่างคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-Net) ของนั กเรียนระหว่า งพื้นที่ / ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุก
ช่วงวัย มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความ
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง
มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น
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4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัด
ที่ส าคั ญ เช่ น มีร ะบบฐานข้ อมู ลรายบุ คคลที่ อ้า งอิ ง จากเลขที่บั ตรประจ าตั ว ประชาชน 13 หลั ก
ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่ ว ยงานอื่ น ด้ า นสาธารณสุ ข สั ง คมภู มิ ส ารสนเทศ แรงงาน และการศึ ก ษา และมี ร ะบบ
สารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น
โดยได้ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นา คื อ เพิ่ ม โอกาสและความเสมอภาคในการเข้ า ถึ ง
การศึ ก ษาที่มี คุ ณภาพ พัฒ นาระบบเทคโนโลยีดิ จิทั ล เพื่ อการศึ กษาสาหรั บ คนทุก ช่ วงวัย พัฒ นา
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น
โครงการจัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัยทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และ
การศึกษา เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครู /บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมเพิ่มขึ้น
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก
เพิ่มขึ้น เป็นต้น
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบั ติ มีตั วชี้วั ดที่ สาคัญ เช่ น สถานศึ กษา/สถาบัน การศึก ษาจัดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรม
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น มี ฐ านข้ อ มู ล ด้ า นการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อ ม
มีคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนิน
ชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
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พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมี แผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการน้อ มน าศาสตร์ พระราชาสู่ การพั ฒนาและเพิ่ ม
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก /สถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลื อและพัฒ นาเป็นพิ เศษอย่า งเร่ง ด่ว น ที่ไ ม่ผ่ านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่
เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องของ
ประชาชนและพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จานวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามา
จัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อ
เทียบกับรัฐ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษาและความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ
เช่น มีกฎหมำย กฎ ระเบียบและระบบกำรจัดสรรเงินเพื่อกำรศึกษำที่เ อื้อและสนองตอบคุณลักษณะ
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน ควำมต้องกำรกำลังแรงงำนและสภำพปัญหำที่แท้จริงของประเทศ รูปแบบ/
แนวทำง กลไกกำรจัดสรรงบประมำณผ่ำนด้ำนอุปสงค์และอุปทำนในสัดส่วนที่เหมำะสม เป็นต้น
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น
สถำนศึกษำที่มี ครู เพี ยงพอต่ อกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนเพิ่ มขึ้น ครู / ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จำกภำคเอกชน/
ผู้ประกอบกำรที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น และสถำนศึกษำมีบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทำหน้ำที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
โดยกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ คือ ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับระบบกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

๑๘
โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการทดลองนาร่องระบบการจัดสรรเงินผ่าน
ด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น
 การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การ
ปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความ
ชั ด เจน ครบถ้ ว น และครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายและทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
เพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญ ของแผน การศึกษาแห่ง ชาติ การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และการนาแผนการศึกษาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติ
ทุกระดับ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
พร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน
องค์กร และภาคีทุกภาคส่วน ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 2) การสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
หน่วยงาน โดยสานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่ ว มจัดทาและติดตาม
ประเมินผลแผนดังกล่าว 3) การปรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ และ 4) การสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่
 การดาเนินการการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้เสนอรายละเอียดการดาเนินการขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติ โดยได้ระบุบทบาทของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
และหน่ วยงานอื่ นนอกกระทรวงศึ กษาธิ การที่ รั บผิ ดชอบจั ดการศึ กษา เป็ นต้ น ส่ วนระดั บภู มิ ภาค
ประกอบด้วย สานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น
รวมทั้งระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน โดยได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานตามแผนเป็นไป
อย่ างสอดคล้ อง รองรั บในกรอบทิ ศทางเดี ยวกั น และการจั ดการศึ กษาเป็ นไปตามยุ ทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาที่กาหนด

๑๙
 การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ
แนวคิดและหลักการติดตามประเมิ นผล เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบ โดยแต่ละหน่วยงานประเมินการดาเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลาง
ประเมิน มีหลักเกณฑ์ การติดตามและประเมิน ผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 1) การประเมิน
บริบทก่อนเริ่มโครงการ ประเมินระหว่างดาเนินงาน และประเมินหลังการดาเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น
2) วางระบบการประเมินระดับกระทรวง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 3) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 4) จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเป็นผู้ประเมิน 5) จัดเวที
สาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความเห็น และ 6) นาเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็น
กาลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกาลังคน
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม

เป้าประสงค์หลัก
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
๒. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

๒๐
๓. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการ
กระจายอานาจสู่ภูมิภาค
๔. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
๕. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่
และประเทศ
๖. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (พ.3/ป.3)
ทั้งนี้ ในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาที่เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดั บคุณภาพและส่ งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้ างอาชี พ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การธารงรักษาสถาบันหลัก
ของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของนั กเรี ยนในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ /ชายขอบและชายแดน ที่มี คะแนนเฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชายขอบและ
ชายแดนได้รับการพัฒนาศักยภาพหรื อทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นได้
4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
1. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนผู้มีความสามารถพิ เศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา
3. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
5. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น
2. จานวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่ง เสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
(ความสามารถด้านอื่นๆด้วย)
3. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะวิชาชีพ สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อดารงชีวิตได้
4. จานวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
5. จานวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี /โครงการการบูรณาการการเรี ยนกับการทางาน (Work
Integrated Learning : WIL) เพิ่มขึ้น
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กลยุทธ์
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การ
วั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ /ประเภทการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ไ ด้
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แต่ละวิชา มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น*
2. ร้อยละของจานวนนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น
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3. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. มีระบบทดสอบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
6. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น
9. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนือ่ งตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กลยุทธ์
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน
ทุกพื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ในทุกพื้นที่
อย่ า งมี คุ ณ ภาพสอดคล้อ งกั บ ความสนใจและวิ ถี ชี วิ ต ของผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม เป้า หมาย และสามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึง
3. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้าซ้อน
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที่เป็นเอกภาพ เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
7. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
8. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพิ่มขึ้น
2. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
3. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่ มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT
DLTV และ ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
4. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น
5. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง
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6. จานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
พัฒนาสมรรถภาพ
7. จานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. จานวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่ อมโยง
และใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
9. มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาส
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยใน
การดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง เรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. จานวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมแสดงออกถึ ง ความตระหนั ก ใน
ความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. เร่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด รั บ ชอบในการจั ด การศึ ก ษาและสร้ า ง
เครือข่าย/ ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้ง ภายในและต่างประเทศรวมทั้ง สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
2. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และ
ในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
3. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลงลดความล่าช้าและซ้าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

๒๔
ตัวชี้วัด
1. จานวนภาคี เครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
2. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ
3. จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัง คับที่ เกี่ยวข้องกับการปรั บบทบาท ภารกิจของ
หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เ หมาะสมตามลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ

 กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการกรณีปกติของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
การนาเสนอสาระสาคัญของ กฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้ เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รวบรวม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจราชการ นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูล
นโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจาปีงบประมาณ 2561 และข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทาง
การศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจราชการ
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันได้ใช้แนวปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (มาตรา 20) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ
ติดตาม ประเมินผลและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งขอนาเสนอตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
 วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การตรวจ ติดตาม ประเมินผลและประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ดังนี้
1. เพื่ อชี้ แจงนโยบาย ประสานงาน และเร่ งรั ดให้ หน่ วยงานน าแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่ นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ ไปจัดท า
แผนปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน
2. เพื่อติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3. เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิจั ย ติ ด ตามและประเมิ น ผลระดั บ นโยบาย เพื่ อ นิ เ ทศให้
คาปรึกษาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา

๒๕
4. เพื่ อเร่งรัดติดตามความก้ าวหน้ า ความสาเร็จ ปั ญหาอุ ปสรรค และเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ
5. เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น นิเทศ ช่วยเหลือ แนะนา
ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถภาพและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
 อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มอบหมายภารกิ จ การตรวจราชการให้ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ การ รั บ ผิด ชอบในการตรวจ ติ ด ตาม การดาเนิ น งานตามนโยบายรั ฐบาลด้ า น
การศึก ษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ โดยมีกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้ องรองรับการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการ ดังนี้
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2546
มาตรา 62 กาหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก
2. พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 มาตรา 20
กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา
วิวเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาและแนะนา เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา
3. ระเบี ยบส านั ก นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 กาหนดให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
3.1 สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่ องหนึ่ง ให้ ถูก ต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
3.2 สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์
ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาโดยด่วน
3.3 สั่งให้ ผู้ รับการตรวจชี้ แจง ให้ถ้ อยค า หรื อส่งเอกสารและหลั กฐานเกี่ ยวกั บการ
ปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
3.4 สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ
3.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คาปรึกษา
แนะนาเพื่อปรับปรุงพัฒนา
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3.6 แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ได้ตาม
ความเหมาะสม
3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 อานาจหน้าที่ของหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติ ดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2560 ข้อ 16 กาหนดให้ส านั กตรวจราชการและติดตามประเมิ นผล สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการในระดับกระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 17 ให้สานัก
ผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการ (ปัจจุบัน คือ สานักงานศึกษาธิ การภาค) เป็นหน่วยสนับสนุน
การตรวจราชการในระดับเขตตรวจราชการ
สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อ มูล สารสนเทศ เพื่ อสนั บสนุ นการตรวจราชการ จั ดทาแผน
การตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการ
การติดตามประเมินผลนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3. วิ จั ย และพั ฒ นาระบบและประสานเครื อ ข่ า ยการตรวจราชการ การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
 หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ที่รับการตรวจราชการ ติดตามประเมินผล
และนิเทศการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
1. อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการ หรือ
ผู้ที่ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะ
รับการตรวจ
3. ชี้แจงและตอบคาถาม พร้อมทั้งให้ข้อมูลใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ
4. จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
5. ปฏิ บั ติ ห รื อ งดเว้ น การปฏิ บั ติ ง านใด ๆ ที่ ผู้ ต รวจราชการได้ ต รวจและแนะน า
ในระหว่ างการตรวจราชการ หากไม่ สามารถปฏิบั ติ ไ ด้ ให้ร ายงานผู้บั ง คั บบั ญ ชาเพื่ อทราบหรื อ
พิจารณาและรายงานให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสิบห้าวัน
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6. รายงานความก้ า วหน้ า ความส าเร็ จ ของผลการด าเนิ น งานตามข้ อ สั่ ง การหรื อ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการ
7. ดาเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ

นโยบายรัฐบาลปัจจุบนั
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุ ทธ์ จั นทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบายรัฐบาลของฝ่ายบริหารต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 โดยมีสาระสาคัญในการแถลงคือ การบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลัก
แนวทางพระราชดาริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมไปถึงการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงาน
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 กลับมาเป็นหลักหนึ่งในการบริหารแผ่นดิน โดยฉบับที่ 11 นี้ มีเนื้อหาสาระว่า
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
นโยบายในการบริหารประเทศ มีทั้งหมด 11 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนา
และนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แทรกค่านิยมของชาติ 12 ข้อเข้าไป
ด้วยนั่นคือ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

๒๘
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว รู้จักอดออมไว้ใช้ เมื่ อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มี ค วามเข้ ม แข็ งทั้ ง ร่ า งกาย และจิ ต ใจ ไม่ ย อมแพ้ ต่ อ อ านาจฝ่ ายต่ า หรื อ กิ เ ลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ทั้ง 12 ข้อนี้คือส่วนเสริมเข้าไปในหัวใจคนในชาติ หากปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทุกหมู่เหล่า
แล้วก็จะเป็นการทาให้การพัฒนาประเทศของเราตามแนวทางบริหาร และแนวทางปฏิรูปมุ่งไปสู่ความสาเร็จ
ได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาที่สาคัญในพืน้ ที่เขตตรวจราชการที่ 2
(1) จานวนสถานศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัดและสังกัด ปีการศึกษา 2561

จังหวัด

จานวน
สพฐ.
สถานศึกษา
ทั้งสิ้น
สพป. สพม. เฉพาะ
(แห่ง)
ความ
พิการ

รวมกลุ่ม
จังหวัด
จ.ลพบุรี
- เขต 1
- เขต 2
จ.สิงห์บุรี
จ.อ่างทอง
จ.ชัยนาท

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.
สศศ.
ศึกษา
สงเคราะห์

ศูนย์
ศึกษา
พิเศษ

สช.

สกอ.

รัฐ เอกชน

กศน.
รร.
มรภ.
สาธิต

931

725

64

3

2

4

70 18

11

1

1

32

395

301
162
139
103
145
176

25

2

1

1

38

7

7

1

1

11

12
14
13

1

1

1
1
1

14
8
10

5
3
3

2
1
1

-

-

6
7
8

143
179
214

ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2

๒๙
จากตารางที่ 1 จ านวนสถานศึ กษาที่ จั ดการศึ กษาทั้ งในระบบและนอกระบบ สั งกั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 ในเขตตรวจราชการที่ 2 มี ทั้งสิ้น จ านวน 931 แห่ง เป็นสถานศึ กษาที่จั ด
การศึ กษาในระบบ จานวน 899 แห่ ง และจั ดการศึ กษานอกระบบและตามอัธยาศัย จ านวน 32 แห่ ง
เมื่อจาแนกตามจังหวัด พบว่า เป็นสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรีมากที่สุด จานวน 395 แห่ง รองลงมา ได้แก่
จังหวัดชัยนาท จานวน 214 แห่ง จังหวัดอ่างทอง จานวน 179 แห่ง และจังหวัดสิงห์บุรี จานวน 143 แห่ง
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 ในเขตตรวจ
ราชการที่ 2 จาแนกตามจังหวัดและสังกัด
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดชัยนาท

จานวนสถานศึกษา
ทั้งสิ้น
62
20
13
19
10

อปท.

วธ.

สธ.

พศ.

กก.

46
18
7
13
8

2
1
1
-

1
1

11
1
6
3
1

2
2
-

ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2

จากตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 ในเขตตรวจ
ราชการที่ 2 มีทั้งสิ้น จานวน 62 แห่ง เมื่อจาแนกตามสังกัด พบว่า เป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน 46 แห่ง สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ (พศ.) จานวน 11 แห่ง สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) จานวน 2 แห่ง สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) จานวน 2 แห่ง และสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) จานวน 1 แห่ง ตามลาดับ
(2) จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 3 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
สังกัด

ข้าราชกา
รครู

ครู
อัตราจ้าง

สพม.เขต 5

2,828

14

สกอ.(สาธิต)
สกอ.(อุดมศึกษา)
รวม สกอ.

109

พนักงาน
ในมหา
วิทยาลัย

54
436
490

ลูกจ้าง
ชั่วคราว/
จ้างเหมา
บริการ

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
ราชการ

รวม

112

144

38

15

56
1
13

3,154
55
611

๓๐

สังกัด

ข้าราชกา
รครู

1,523
สพป.ลพบุรี เขต 2 1,487
สพป.สิงห์บุรี
990
สพป.อ่างทอง
1,247
สพป.ชัยนาท
1309
รวม สพป.
6,556
สช.ลพบุรี
1,332
สช.สิงห์บรุ ี
สช.อ่างทอง
169
สช.ชัยนาท
210
รวม สช.
1711
อศจ.ลพบุรี
241
อศจ.สิงห์บรุ ี
183
อศจ.อ่างทอง
123
อศจ.ชัยนาท
172
รวม สอศ.
719
กศน.ลพบุรี
37
กศน.สิงห์บุรี
11
กศน.อ่างทอง
25
กศน.ชัยนาท
19
รวม กศน.
92
รวมทั้งหมด
12,015
สพป.ลพบุรี เขต 1

ครู
อัตราจ้าง

43
22
66
57
34
222

พนักงาน
ในมหา
วิทยาลัย

-

87
87
151
40
36
36
263
10
4
18
32
618

-

-

490

ลูกจ้าง
ชั่วคราว/
จ้างเหมา
บริการ

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
ราชการ

156
228
51
165
190
790

84
50
61
76
85
356

5
39
15
30
46
135

37

-

234
-

37
158
135
82
72
447
17
17
20
32
86
1,510

147
25
7
22
201
7
8
7
11
33
749

234
62
14
25
13
114
154
61
91
75
381
934

รวม

1,811
1,826
1,183
1575
1,664
8,059
1,332
234
293
210
2,069
759
397
273
315
1,744
225
101
161
137
624
16,316

หมายเหตุ : (ไม่รวม ร.ร.การศึกษาพิเศษ และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์)

จากตารางที่ 3 จานวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 ในเขตตรวจราชการที่ 2
พบว่า มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งสิ้นจานวน 16,316 คน เมื่อจาแนกตามประเภทของบุคลกร พบว่า
เป็นข้าราชการครู จานวน 12,015 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 618 พนักงานในมหาวิทยาลัย จานวน 490 คน
ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ จานวน 1,510 คน ลูกจ้างประจา จานวน 749 คน และพนักงานราชการ
จานวน 934 คน

๓๑
(3) จานวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 4 จานวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัด
สพม.เขต 5
สังกัด สกอ.(อุดม)
สังกัด สกอ.
(ร.ร.สาธิต)
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
สพป.ชัยนาท
รวม สพป.
สช.ลพบุรี
สช.สิงห์บรุ ี
สช.อ่างทอง
สช.ชัยนาท
รวม สช.
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บรุ ี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท
รวม สอศ.
กศน.ลพบุรี
กศน.สิงห์บุรี
กศน.อ่างทอง
กศน.ชัยนาท
รวมนอกระบบ
รวมทั้งสิ้น

ปฐมวัย

ประถม

ม.ต้น

ระดับอาชีวศึกษา
ม.ปลาย

ปวช.

ปวส

ระดับ
อุดม
ศึกษา

รวม

8,363

50,124
8,363
1,017

27,521 22,603
744
5,037
4,498
3,195
4,440
5,201
22,371
6,354
1,457
1,223
1,276
10,310

16,042
14,866
10,049
14,521
15,114
70,592
13,450
3,712
1,935
2,285
21,382

3,102
3,692
1,784
1,857
2,692
13,127
8,996
654
866
125
10,641

273

135

135
2,126
263
2,389
7,951
2,757
2,645
3,311
16,664

32,681

4,491
1,656
1,103
2,417
9,667

92
58
37
187

รวมในระบบ
446
4,534 7,094
213
145
979
1,877
42
258
1,614 3,197
445
2,052 3,007
45
1,294
9,179 15,175 300
93,268 61,212 40,575 16,964 9,667 8,550

24,181
23,191
15,028
20,818
23,007
106,225
30,926
5,823
4,287
3,686
44,722
12,534
4,471
3,748
5,765
26,518
236,969
12,287
3043
5,069
5,549
25,948
262,917

หมายเหตุ : (ไม่รวม ร.ร.การศึกษาพิเศษ และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์)

จากตารางที่ 4 จ านวนนั กเรี ยน นั กศึ กษาในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิการ ปี การศึ กษา 2560
มีจานวนทั้งสิ้น 262,917 คน เป็นนักเรียนที่อยู่ในระบบ จานวน 236,969 คน และนอกระบบ จานวน
25,948 คน โดยระดับประถมศึกษา มีจานวนนักเรียนมากที่สุด จานวน 93,268 คน รองลงมาคือ ระดับ ม.ต้น
จานวน 61,212 คน ระดับ ม.ปลาย จานวน 40,575 คน ระดับปฐมวัย จานวน 32,681 คน ระดับ ปวช.
จานวน 16,964 คน ระดับ ปวส. จานวน 9,667 คน และระดับอุดมศึกษา จานวน 8,550 คน ตามลาดับ

๓๒
(4) ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเป็นระบบทวิศึกษา/ทวิภาคี ปีการศึกษา 2560
(4.1) ระบบทวิศึกษา
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา (รวม ม.ปลาย)
ระบบทวิศึกษา
จานวนสถานศึกษา (แห่ง)
จานวนนักเรียนม.ปลาย (คน)

สังกัด

ทั้งหมด

จัดระบบ
ทวิศึกษา

คิดเป็น
ร้อยละ

64
13
7
4
4
92

16
5
4
2
2
29

25.00
38.46
57.14
50.00
50.00
31.52

สพม. เขต 5
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บรุ ี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท
เขตตรวจที่ 2

ทั้งหมด

นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

คิดเป็น
ร้อยละ

22,603

673

3.00

จากตารางที่ 5 จ านวนและร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ศึ ก ษา
ภาพรวมเขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า จานวนสถานศึกษาทั้ง หมดมี 92 แห่ง จัดระบบทวิศึกษา
จานวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ31.52 จานวนนักเรียนม.ปลายทั้งหมดมี 22,603 คน นักเรียน
ม.ปลายที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา มีจานวน 673 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
(4.2) ระบบทวิภาคี
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี (ไม่รวม ม.ปลาย)
ระบบทวิภาคี
จานวนสถานศึกษา (แห่ง)
จานวนนักเรียน (คน)
สังกัด
13

จัดระบบทวิ
ภาคี
6

คิดเป็น
ร้อยละ
46.15

7
4
4
28

5
3
3
17

71.42
75.00
75.00
60.71

ทั้งหมด
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บรุ ี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท
เขตตรวจที่ 2

3,825

นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
834

คิดเป็น
ร้อยละ
21.80

1,350
3,748
4,648
13,571

939
388
313
2,474

69.55
10.35
6.73
18.23

ทั้งหมด

จากตารางที่ 6 จานวนและร้ อ ยละของสถานศึ กษาที่ จั ด การศึ กษาระบบทวิ ภ าคี
ภาพรวมเขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า จานวนสถานศึกษาทั้งหมดมี 28 แห่ง จัดระบบทวิภาคี จานวน
17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.71 จานวนนักเรียนทั้งหมดมี 13,571 คน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทวิภาคี มีจานวน 2,474 คน คิดเป็นร้อยละ 18.23

๓๓
(5) ข้อมูลจานวนโรงเรียนประชารัฐปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัด
สังกัด
สพป.ลบ. เขต 1
สพป.ลบ. เขต 2
สพป. สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
สพป. ชัยนาท
สพม.เขต 5
เขตตรวจฯที่ 2

จานวนสถานศึกษา
ทั้งหมด
(แห่ง)
162
139
111
146
178
64
800

จานวนสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
(แห่ง)
42
32
23
56
25
2
180

คิดเป็นร้อยละ
25.92
23.02
20.72
38.36
14.04
3.13
22.50

หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลจาก ร.ร.การศึกษาพิเศษ

จากตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม
เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า มีสถานศึกษาทั้งหมด จานวน 800 แห่ง สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ มีจานวน 180 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.50
(6) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี พ.ศ. 2554-2558) เขตตรวจราชการ
ที่ 2 รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี พ.ศ.2554-2558) เขตตรวจ
ราชการที่ 2 รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
สังกัดหน่วยงาน

1. สพป.
2. สช.

ปฐมวัย
ประถมและมัธยม
ปฐมวัย
ประถมและมัธยม

3. สพม.
4. สอศ.
5. สกอ. (ร.ร.สาธิต)
6. สกอ. (อุดมศึกษา)
7. กศน.

จานวนสถานศึกษา
ที่ส่งเข้ารับการ
ประเมินรอบที่ 3

709
742
54
61
64
28
1
1
32
1,692

รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลจานวนสถานศึกษา ณ มิถุนายน 2560

ผลการประเมิน (สมศ.)
รับรอง
ไม่รับรอง
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)

692 97.60
632 85.18
52
96.30
50
81.97
54
84.38
24
85.71
1
100.00
1
100.00
31
96.88
1,537 90.84

17
110
2
11
10
4
1
155

2.40
14.82
3.70
18.03
15.62
14.29
0.00
0.00
3.12
9.16

๓๔
จากตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558
ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 ภาพรวม พบว่า มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน จานวน 1,692 แห่ง
ผ่านการรับรอง จานวน 1,537 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.84 ไม่ผ่านการรับรอง จานวน 155 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 9.16

จุดเด่นและจุดด้อยทางการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
ตารางที่ 9 จุดเด่นและจุดด้อยทางการศึกษาในแต่ละด้าน ของเขตตรวจราชการที่ 2
ด้าน
จุดเด่น
จุดด้อย
ด้านสังคม
- สภาพทั่วไป เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นฐานเป็น
- สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มอ่อนแอ
สังคมเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้า ลงจากการย้ายถิ่น ปัญหาหย่าร้างมาก
ประกอบกับมีแหล่งน้าที่เอื้ออานวยทั้งน้าบนดิน ขึ้น เด็กถูกทอดทิ้งและมีผู้ด้อยโอกาส
และน้าใต้ดิน จึงมีทรัพยากรดินและทรัพยากรน้า มากขึ้น มีปัญหายาเสพติด เยาวชน
อุดมสมบูรณ์กว่าภาคอื่น ๆ พื้นที่จึงมีความ
บางส่วนยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เหมาะสมกับการทาเกษตรเป็นอย่างยิ่งประชาชน เช่น ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ
ส่วนใหญ่จึงทาการเกษตรอย่างหนาแน่น
เป็นต้น
นอกจากนี้ พื้นที่กลุ่มจังหวัดยังอยู่ใกล้เมืองหลวง - ประชากรเด็กในภาพรวมของ
ของประเทศ มีเส้นทางการคมนาคมทางบกติดต่อ ประเทศลดลง
ได้ทั่วทุกภาคและยังมีแม่น้าขนาดใหญ่ที่สามารถ
ใช้ในการติดต่อ ขนส่งได้ทั้งในจังหวัด ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลได้เป็นอย่างดี
ด้านเศรษฐกิจ - พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดเป็นสังคมเกษตร
- นักเรียนนักศึกษาในด้านนี้มีจานวน
มีรายได้หลักจากการอุตสาหกรรมและการเกษตร ไม่มากนัก จึงไม่สามารถผลิตจานวน
มีความต้องการแรงงานทางการเกษตรและ
กาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
อุตสาหกรรม
ของตลาดแรงงานได้
- รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขา
- การบริหารจัดการการพัฒนา
การอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นสาขา
บุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพขาด
เกษตร สาขาการขนส่ง และสาขาการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ สิ่งอานวยความ
- แหล่งท่องเที่ยวมีหลากหลายประเภท ดังนี้
สะดวกไม่เพียงพอ ขาดการดูแล
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหล่ง
พัฒนา ขาดการพัฒนารูปแบบหรือ
ท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ แหล่ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ
ท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน
ที่เป็นสังคมเกษตรศูนย์วัฒนธรรม และสินค้า
พื้นเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวได้แก่ แหล่งโบราณคดี
วัดต่างๆ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จึงเป็น
กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

๓๕
ด้าน
ด้านการศึกษา

จุดเด่น
- มีสถาบันทางการศึกษาจานวนมากและ
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัด ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
- พื้นที่คมนาคมสะดวก มีแหล่งเรียนรู้มากมาย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สามารถสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา จะเป็นโอกาส
ที่ช่วยให้ประชากรวัยเรียนของกลุ่มจังหวัดได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
- มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่าร้อยละ 80
และระดับปริญญาโท เกือบร้อยละ 10.00

จุดด้อย
- คุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งผล
การวิเคราะห์พบว่า จุดอ่อนด้าน
สถานศึกษา คือ ยังมีความเหลื่อมล้าใน
เรื่องของทรัพยากรทางการศึกษา
มีโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ากว่า
120 คน) จานวนมากและมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น
- คุณภาพการศึกษายังไม่ได้มาตรฐาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่าบางรายกลุ่ม
สาระต่ากว่าระดับประเทศ เช่น
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
และเกือบทุกวิชาต่ากว่ามาตรฐาน
- มีสถานศึกษาจานวนค่อนข้างมาก
ยังไม่ได้การรับรองจากการประเมิน
ภายนอกโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
- นโยบายของรัฐการลดอัตรากาลังคน
ภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อจานวน
อัตรากาลังครู ทาให้สถานศึกษาส่วน
ใหญ่ขาดแคลนครูในสาขาวิชาที่สาคัญ
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
- โครงสร้างของส่วนราชการไม่มีความ
เป็นเอกภาพ ทาให้การบริหารจัด
การศึกษาในภาพรวมเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและส่งผลต่อการศึกษาใน
ระยะยาว
- ครูที่สอนอยู่ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยสูง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน
- สัดส่วนนักเรียนภาคเอกชนยังมี
สัดส่วน
ต่ากว่านักเรียนภาครัฐมาก

๓๖

ด้าน
ด้านสุขภาพ
อนามัย

จุดเด่น
- มีโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 45 แห่ง เป็น
โรงพยาบาลของภาครัฐ จานวน 36 แห่ง
และเป็นของภาคเอกชน จานวน 9 แห่ง
มีบริการสาธารณสุขกระจายไปตามอาเภอและ
พื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 329 แห่ง คลินิก จานวน 317 แห่ง
ซึ่งมีความครอบคลุมทุกพื้นที่

จุดด้อย
- แนวโน้มปัญหาของการสาธารณสุข
ของประเทศ คือประชากรมีปัญหา
สุขภาวะ แม้ว่าการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขจะดีขึ้น แต่ยังมีปัญหา
ในบางพื้นที่

บทบาทหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค จั ด ตั้ ง ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 19/2560 เรื่ องการปฏิ รูปการศึ กษาในภูมิ ภาคของกระทรวงศึ กษาธิ การ สั่ ง ณ วันที่ 3 เมษายน
2560 ส านั กงานศึ กษาธิ การภาค มี จ านวน 18 ภาค สั ง กั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ
โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 2 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี ,
อ่างทอง, และชัยนาท มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์ และบทบาทการพัฒ นาภาคต่ างๆให้ เชื่อ มโยงและสอดคล้อ งกั บ
ทิศ ทาง การพั ฒ นาประเทศ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานตามข้ อ 3(1) นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจัง หวัด รวมทั้ง การพัฒนาด้านอื่นๆในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา
3) กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ
4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย

๓๗

 การดาเนินการตรวจราชการและการเก็บข้อมูล
1) ระยะเวลาการตรวจราชการ
การตรวจราชการกรณี ป กติ รอบที่ 1-2 ปี ง บประมาณ 2561 ของส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 2 มีหน่วยรับตรวจที่ไ ด้รับการตรวจราชการ ประกอบด้วย สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และ สานักงาน กศน.จังหวัด โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะจากสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ทาการตรวจราชการรอบ
สุดท้ายระหว่างวันที่ 14 , 15 , 30 สิงหาคม 2561 และ 17 กันยายน 2561 โดยเน้นการตรวจ
ติดตามงานตามนโยบาย ตามคาสั่งที่ สป. 403/2561 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2) เครื่องมือที่ใช้ประกอบการตรวจราชการ
เครื่องมื อที่ใช้ใ นการตรวจราชการ รอบที่ 1-2 ปีง บประมาณ 2561 ได้แ ก่ แบบ
รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 สาหรับ
หน่วยรับตรวจ ถือเป็นเครื่องมือสาหรับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจตาม
นโยบายการตรวจราชการ และสอดคล้องกับประเด็นการตรวจราชการ ลักษณะเครื่ องมือ จะเป็น
ลักษณะคาถามปลายเปิดให้เติมข้อความหรือ เชิงตัวเลข เป็นตาราง และให้กรอกคาอธิบายเพิ่มเติม

3) วิธีการเก็บข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามนโยบาย โดยใช้
วิธีการ 1) ใช้แบบสอบถามสาหรับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ต อบคาถาม หรือกรอกข้อสรุปในรายการ
ข้อมูลสาคัญ ๆ ตามกรอบนโยบาย 2) การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อยืนยันผล
การดาเนินงานแล้วนาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป
การดาเนินการเพื่อหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ได้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึ กษาวิ เคราะห์ เอกสาร/หลั กฐาน/รายงาน ที่ เกี่ ยวข้ องกั บนโยบายการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561
(2) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับหน่วยรับตรวจ ให้แก่หน่วยรับตรวจ ในเขตตรวจราชการที่ 2 จานวน
19 แห่ง โดยส่งให้ 2 ช่องทาง คือ ส่งทางไปรษณีย์ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 และกาหนดส่งก่อนที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่การตรวจ 15 วัน

4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลการตรวจราชการ
(1) นาแบบการตรวจราชการ มาคัดแยกตามสังกัด หน่วยรับตรวจ
(2) วิเคราะห์ข้อมูลเป็นภาพรวม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
(3) การสังเคราะห์สภาพปัญ หาและข้อ เสนอแนะ ใช้วิธีวิเ คราะห์ เนื้อหา และการ
บรรยาย
(4) นาเสนอผู้บริหารระดับสูงตามลาดับชั้น

๓๘

 สรุปผลการตรวจราชการและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการตรวจราชการ
จากผลการตรวจราชการ การติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการจั ดการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการแต่ละประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ รอบที่ 1-2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค/สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด สรุปได้ดังนี้

1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.1 การยกระดับคะแนน O-NET/N-NET/V-NET
1.1.1 การตรวจสอบ/วิ เคราะห์จุ ดอ่ อ นจุ ดแข็ง ทั้ งรายกลุ่ม สาระและรายสาระ
(ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา ได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ (ตัวชี้วัด)
ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้ง สิ้น 905 แห่ง มีการตรวจสอบ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ จานวน 850 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.34
โดยจาแนกเป็นรายจังหวัด คือ จังหวัดลพบุรีมีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนครบถ้วนทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง
มี ก ารวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น จ านวน 175 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.87 จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
มีสถานศึกษา จานวน 130 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน 128 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
98.46 และจังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน 212 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน
212 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.81
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของ
ตนเองได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องรายตัวชี้วัด ได้ตรงจุด ผ่านการทากิจกรรมที่หลายหลาย ได้รับการ
พัฒนาโดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทางาน
ร่วมกับเพื่อนได้ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีพัฒนาการด้านการวิเคราะห์
มีโอกาสได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติมและพร้อมสาหรับการสอบ พร้อมทั้งผู้เรียนตระหนักถึงความสาเร็จ
ของการทดสอบเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ของตนเอง
1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่ อพัฒนาจุดแข็งราย
สาระ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 905 แห่ง มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาจุดอ่อน จานวน 833 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.04 โดยจาแนก
เป็นรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรีมีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

๓๙
สอนและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนครบถ้วนทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษา
ทั้งหมด 130 มีสถานศึกษาที่ดาเนินการฯ จานวน 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.46 จังหวัด
อ่างทอง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง มีสถานศึกษาดาเนินการฯ จานวน 165 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
93.22 จังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน ๒12 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ไข
ปัญหาจุดอ่อน จานวน 15๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.58
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของ
ตนเอง ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องรายตัวชี้วัดได้ตรงจุดตรงเป้าหมาย และมีความต่อเนื่อง ได้รับการ
พัฒนาโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย เน้นการคิด
วิเคราะห์ สามารถทางานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีความ
คุ้นชินกับรูปแบบข้อสอบ O-Net และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นใน
บางรายวิชาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
1.1.3 การกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทาง
กาหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตาม
แนวทางกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึ ก ษาในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 ส่ วนใหญ่ มีการกาหนดเป้ าหมายการ
ยกระดับค่าเฉลี่ยฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ จัง หวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง ในส่วนของจัง หวัด
สิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น จานวน 130 โรงเรียน มีการกาหนดเป้าหมายฯ จานวน 128 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 98.48 และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กาหนดเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ
จานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.52 และจังหวัดชัยนาทมีสถานศึกษาทั้งสิ้น จานวน ๒12 โรงเรียน
มีการกาหนดเป้าหมายฯ จานวน 207 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ9๗.64 และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กาหนด
เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ จานวน ๕ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒.35
ผลที่ เกิ ดกั บผู้ เรี ยน คื อ ผู้เ รีย นได้รั บการพัฒ นาตามมาตรฐานตัว ชี้วั ด ได้ เรี ยนรู้
กิจกรรมที่หลากหลาย มีผลงานชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ การได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ มีแรงจูง ใจทางบวกเพื่อพัฒนาตนเอง เกิดแรงจูงใจทางบวกเพื่อ
พัฒนาตนเอง ผู้เรี ยนบางส่ วนที่ ตั้ง ใจเรี ยนจะเกิด การพัฒนาการด้า นสมรรถนะ คุณลั กษณะตาม
หลักสูตร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกสาระการเรียนรู้เพื่อให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่
กาหนด รวมถึงนักเรียนมีผลการสอบที่สูงขึ้น

๔๐
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
1.2.1 การเตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้
แบบทดสอบ PISA)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาทุกระดับ ได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่ น
การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้น ม.3
ทั้งหมดจานวน 312 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA จานวน 261
แห่ ง คิด เป็น ร้อ ยละ 83.65 ไม่ มีก ารเตรี ย มความพร้ อมครูฯ จ านวน 51 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ
16.35 ซึ่งจาแนกเป็นรายจังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษา จานวน 119 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี
มีสถานศึกษา จานวน 60 แห่ง จังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน 68 แห่ง มีการเตรียมความ
พร้อมฯ ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 65 แห่ง มีการ
เตรียมความพร้อมฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.54 และไม่มีการเตรียมความพร้อมครูฯ
จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่ผู้เรียนได้รับ คือ ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ นักเรียนได้รับความรู้
เรื่อง การประเมิน PISA 2018 มีประสบการณ์การทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และมีความพร้อมรับ
การประเมิน
1.2.2 การปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่ า ภาพรวมสถานศึ กษาในพื้ น ที่
ระดับชั้น ม.3 ทั้งหมด 312 แห่ง มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
จานวน 261 แห่ง คิดเป็นร้อนละ 83.65 ไม่มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
ทดสอบ PISA จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.35 ซึ่งหากจาแนกรายจังหวัด คือ สถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนระดับชั้น ม.3 ในจังหวัดลพบุรี มีจานวนสถานศึกษา 119 แห่ง จังหวัดชัยนาท
จานวน 68 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 60 แห่ง มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
ทดสอบ PISA ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษาระดับชั้น ม.3 จานวน
65 แห่ง มีการปรับการเรียนการสอนฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.53 ไม่มีการปรับการเรียน
การสอนฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีการทดสอบด้วยรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถ
อ่านเข้าใจสถานการณ์และสามารถคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่านได้ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการทา
ข้อสอบ

๔๑
1.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกทาแบบทดสอบตามแนวทาง
ของ PISA
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาเปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การทดสอบตามแนวทางของการสดสอบ PISA แก่ผู้เรียน ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ที่เปิดสอนระดับชั้น ม.3 จานวนทั้งสิ้น 312
แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสร้างสร้างประสบการณ์การทดสอบฯ จานวน 261 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 83.65 ไม่มีการจัดกิจกรรมฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.35 ของสถานศึกษา
ทั้งหมด เมื่อจาแนกแรกจังหวัด พบว่า จังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษาจานวน 119 แห่ง จังหวัดสิงห์บุ รี
มีสถานศึกษา 60 แห่ง จังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา 68 แห่งมีการจัดกิจกรรมฯ ครบถ้วนทุกแห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา 65 แห่ง มีการจัดกิจกรรมฯ จานวน 14 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 21.53 ไม่มีการจัดกิจกรรมฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีทักษะการทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง
ความมั่ น ใจในการท าข้ อ สอบ ได้ ฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ จากสถานการณ์ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง เป็ น
สถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน และได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

2. นโยบาย : การจัดการศึกษาปฐมวัย
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัด 1 : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัด 2 : สถานศึกษามีการจัดทาระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐
ผลการดาเนินการ
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีสัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม 3-5 ปี คือ
มีประชากรกลุ่มปฐมวัย มีทั้งสิ้น (ตาม ทร.14) จานวน 42,754 คน มีผู้เข้าเรียน จานวน 32,980 คน (42,754 :
32,980) คิดเป็นร้อยละ 77.14
ผลที่เกิดกับผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมและมีพัฒนา
ทั้งด้ านร่ างกาย เช่ น พั ฒนากล้ ามเนื้ อมั ดเล็ ก กล้ ามเนื้ อมั ดใหญ่ ด้ านอารมณ์ จิ ตใจ ด้ านสั ง คม และ
ด้ านสติ ปั ญญา เด็ กได้ รั บการดู แลให้ มี ความปลอดภั ยและเข้ าถึ งโอกาสทางการศึ กษา ผู้ เรี ยนมี ความ
กระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และกล้าพูด กล้าซักถาม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล เด็กมีความสุข
สามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นกับเพื่อน ๆ ได้ รู้จักแบ่งบัน และช่วยเหลือกัน

3. นโยบาย : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการอบรมขยายผลให้โรงเรียนเครือข่าย
ของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนาเทคนิคการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอนร้อยละ 80

๔๒
ตัวชี้วัดที่ 2 : Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนา
ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนครูที่สอนภาษาอั ง กฤษทั้งหมด
1,445 คน ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ จานวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 23.32 จาแนกเป็น
1) สามารถน าเทคนิ คการเรี ยนการสอนภาษาอั ง กฤษไปใช้ ในการเรี ยนการสอน
ได้จานวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของครูที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
2) สามารถเป็นครูแกนนาได้ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของครูที่ผ่านการอบรม
ภาษาอังกฤษ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ Boot Camp และ
สามารถนามาใช้ในการเรียนการสอน จะส่ง ผลต่อการเรียนของนักเรียน นักเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนเกิดทักษะตามสาระการเรียนรู้ ฟัง พูด (การสื่อสาร) อ่าง และเขียน นักเรียน
ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายที่ครูได้รับจากการอบรม Boot camp ทาให้นักเรียนสนใจเรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
3.2 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (เช่น ป้ายชื่อต่างๆ ให้มีภาษาอังกฤษควบคู่
ภาษาไทย รวมทั้งครู นักเรียน ได้สนทนาภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมการ
เรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีทั้งสิ้นจานวน 899 แห่ง ไม่สมารถจัด
กิจกรรมได้จานวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.22 สามารถจัดกิจกรรมได้ 879 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
97.77 โดยผ่ า นกระบวนการสื่ อ การเรี ย นการสอนแบบ Interactive การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม
เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ผลที่ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น คื อ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะและประสบการณ์ ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ในชีวิตประจาวัน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ กล้าที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษ การได้รับความรู้จาก
บุคคลภายนอกและได้รับทักษะภาษาอังกฤษ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น

4. นโยบาย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์
ตัวชี้วัด 1 : สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด 2 : สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30

๔๓
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่ตรวจราชการที่ 2 จานวน 906 แห่ง มีการสร้างกระบวนการคิด
วิเคราะห์ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา จานวน 904 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.78 และมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 : ปีการศึกษา 2561) เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 0.56
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มีทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหา สามารถส่งต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ
มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เกิ ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการปฏิ บั ติ จ ริ ง เกิ ด ความคิ ด รวบยอดจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ตัวชี้วัดที่ 1 : สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่ตรวจราชการที่ 2 มีการจัดการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ในปี 2560 จานวน 342 แห่ง และปีการศึกษา 2561 มีการบูรณการองค์ความรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา จานวน 513 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00
ผลที่นักเรียนได้รับ คือ นัก เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม ศักยภาพ โดยมีการคิดเป็ น
กระบวนการ มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมที่มีความท้าทาย มีความสามารถในการสื่อสาร และ
ผู้เรียนมีความรู้ใน 4 วิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
ซึ่งเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการทางาน

5. นโยบาย : การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
5.1 การจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด
ตัวชี้วัด : จังหวัดได้จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นเขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับ
นักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพทุกแห่ง
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ทาให้ผู้เรียนได้มี ทางเลือกในการศึกษาต่อที่หลากหลายตาม
ความถนัด และความต้องการของตนเอง นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนการสอนสายอาชีพและเข้าใจ
ในบริ บทการเรี ยนการสอนสายอาชี พมากขึ้ น เข้ าเรี ยนต่ อสายอาชีพมากขึ้น สมรรถนะของนั กเรี ยน
นักศึกษาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและมีงานทา และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

๔๔
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1 : นักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม ที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะ
แนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 : สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนในสายสามัญศึกษา สัดส่วน ๔๒ : ๕๘
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ พบว่า จังหวัดลพบุรี นักเรียนประถมศึกษา
ถึง ระดับมัธยม ที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพครบทุก
ระดับ คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิง ห์บุรี มีจานวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม จานวน
5,609 คน ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีฯ จานวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 99.68 จังหวัดชัยนาท
มีจ านวนนัก เรี ยนประถมศึ กษาถึ งระดั บมั ธยม จานวน 6,768 คน ได้รั บการสร้ างทัศ นคติที่ ดี ฯ
จานวน 3,637 คน คิดเป็นร้อยละ 53.74 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง ไม่มีการแจ้งผลว่าได้มีการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
ในส่วนของสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญศึกษา พบว่า จังหวัด
ลพบุรี มีสัดส่วนเท่ากับ 37.69 : 62.31 จังหวัดชัยนาท มีสัดส่วนเท่ากับ 43.33 : 45.56 ในส่วนของจังหวัด
สิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง ยังไม่ได้แจ้งผลการดาเนินการ ซึ่งในภาพรวมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและ
สามัญยังไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เ กิดกั บผู้เรี ยน คือ ผู้ เรีย นมีโอกาสเลือ กที่จะเรีย นตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง ได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติในการทางาน การจัดการ การดารงชีวิตการ
ประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย รู้ถึงความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิต
ในอนาคต สามารถวางแผนด้านการเรียนการประกอบอาชีพในอนาคต

6. นโยบาย : การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
6.1 สมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ผลการดาเนินการ
ผู้ส าเร็ จการศึ กษาอาชี วศึ กษาของสถานศึ กษาในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 ระดั บ
ชั้น ปวช. ปวส. เข้าทางานในสถานประกอบการจานวนทั้งสิ้น 1,464 แห่ง สถานประกอบการมีความ
พึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาฯ จานวน 1,247 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.18 ของสถาน
ประกอบการทั้งหมด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ เป็นคนมีคุณภาพ ได้เรียนรู้ตรงตามที่ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

๔๕
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
6.2 การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ตัวชี้วัดที่ 1 : อาชีวศึกษาระดับ ปวช. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาระดับ ปวส. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
ผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จาแนกเป็น
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. จานวนทั้งสิ้น 3,699 คน มีง านทาประกอบ
อาชีพอิสระ จานวน 941 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวนทั้งสิ้น 3,828 คน มีง านทาประกอบ
อาชีพอิสระ จานวน 1,779 คน คิดเป็นร้อยละ 46.47
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เข้ารับ
การศึกษาต่อ ซึ่งข้อมูลนี้ไม่นับรวมนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้รับรู้จากสถานประกอบการและสามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง มีแนวทางการวางแผนในอนาคตถึงการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ์
ตรงในการฝึกอาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด : ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
ผลการดาเนินการ
ผู้เรี ยนอาชี วศึ กษาแบบทวิ ภาคีในพื้ นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ภาพรวมมี ผู้ เข้ าเรี ยน
อาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,338 คน ปีการศึกษา 2561 จานวน 3380 คน
ดังนั้น จึงมีผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.37 ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด และ
จาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
 ระดับชั้น ปวช. มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 1,591 คน ปีการศึกษา
2561 จานวน 1,781 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.94
 ระดับชั้น ปวส. มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 1,162 คน ปีการศึกษา
2561 จานวน 1,517 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.55
 ระดั บ ชั้ น ปริ ญ ญาตรี มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 85 คน
ปีการศึกษา 2561 จานวน 90 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88
ทั้งนี้จังหวัดอ่างทองและจังหวัดชัยนาทไม่ได้แจ้งผู้เรียนระดับชั้นปริญญาตรี
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียน นักศึกษามีการประกอบอาชีพ มากขึ้น มีง านทา
มีค่าตอบแทน นักเรียนได้ติดต่อสื่อสารกับครูตลอดเวลา

๔๖

7. นโยบาย : การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
การจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 1 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 2 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3 : โรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนลดลง
ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัดทาแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กและแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสมครบถ้วน และมี
โรงเรียนขนาดเล็ก ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จานวน 455 แห่ง
และลดลงจานวน 23 แห่ง คิดเป็นลดลง ร้อยละ 5.05 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ได้เรียนกับครูครบทุกวิชาตามหลักสูตร มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีความแตกต่างกัน
มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ครบ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ดีขึ้น

8. นโยบาย : การอ่านออกเขียนได้
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
8.1 การอ่านออก เขียนได้
ตัวชี้วัด : นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนนักเรียนชั้ น ป.1 ทั้งหมด
14,801 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 14,219 คน อ่านออก จานวน 12,501 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.92 ของนักเรียนที่เข้า รับการประเมิน และเขีย นได้ จานวน 9,449 คน คิด เป็นร้ อยละ
66.45 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งผลการดาเนินงานยังที่ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการอ่าน การเขียน
ดีขึ้น
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
8.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
ตัวชี้วัด : นักเรียนชั้น ป.2- ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนนักเรียนชั้น ป.2 – ป.3
มีผลการดาเนินงานยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
 ชั้น ป.2 มีทั้งหมด 14,554 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 13,620 คน อ่านออก
ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จานวน 12,191 คน คิดเป็นร้อยละ 89.51 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
และเขียนได้ ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จานวน 9,645 คน คิดเป็นร้อยละ 70.81 ของนักเรียนที่เข้ารับ
การประเมิน

๔๗
 ชั้น ป.3 มีทั้งหมด 14,602 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 14,444 คน อ่านออก
ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จานวน 12,504 คน คิดเป็นร้อยละ 86.57 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
และเขียนได้ ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จานวน 8,712 คน คิดเป็นร้อยละ 60.32 ของนักเรียนที่เข้ารับ
การประเมิน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการอ่าน การเขียน
สามารถอ่านคาได้ตามที่ครูกาหนด

9. นโยบาย : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
9.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้นสังกัด หรือ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 100
(พิจารณาจากการผ่านเกณฑ์ของต้นสังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรกุล)
ผลการดาเนินการ
ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวน 905 แห่ง ใช้กระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม จานวน 869 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.02 ซึ่งยังไม่
บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยจาแนกเป็นจังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี
จานวน 140 แห่ง ใช้กระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือ
มูลนิธิยุวสถิรคุณทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดชัยนาท จานวน 202 แห่ง ใช้กระบวนการการเรียนรู้
และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ จานวน 192 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 95.05 และจั งหวัดอ่ างทอง จานวน 177 แห่ ง ใช้กระบวนการการเรี ยนรู้ และพัฒนาคุณธรรม
ตามแนวทาง/โครงการของต้นสั งกั ดหรื อมู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุ ณ จ านวน 151 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 85.31
ตามลาดับ
ผลที่เกิดกั บผู้เรียน คือ นักเรียนมีคุ ณธรรมและทาตัวเป็นผู้ทาคุ ณประโยชน์มากขึ้ น
มีพฤติกรรม อันพึงประสงค์ดีขึ้น สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
9.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาเนินชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (พิจารณาจากภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
และ ๔ มิต)ิ
ผลการดาเนินการ
นักเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิ นชี วิ ต ทั้ง สิ้ นจ านวน 247,382 คน เข้ าร่ วม
กิจกรรมฯ จานวน 227,975 คน คิดเป็นร้อยละ 92.16 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยจาแนก
เป็ นจั งหวั ดอ่ างทอง มี จ านวนนั กเรี ยน 44,813 คน เข้ าร่ วมกิ จกรรมฯ ทุ กคน คิ ดเป็ นร้ อยละ 100
จังหวัดสิงห์บุรี มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 30,911 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 30,599 คน คิดเป็น

๔๘
ร้อยละ 98.99 จังหวั ดชัยนาท มี จานวนนักเรียนทั้งหมด 46,503 คน เข้าร่วมกิจกรรม 42,186 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.72 และจังหวัดลพบุรี มีจ านวนนักเรี ยนทั้ งหมด 125,155 คน เข้าร่ วมกิจกรรมฯ
จานวน 110,377 คน คิดเป็นร้อยละ 88.19 ตามลาดับ
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด มีจิตสาธารณะทา
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะจากการนาความรู้ไป
ปรั บใช้ ในการสร้ างรายได้ ระหว่ างเรี ยน เกิ ดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง กล้ าแสดงออกในทางที่ ถู กต้ อง
คิ ดวิ เคราะห์ และมี วิ จารณญาณ รู้ จั กระมั ดระวั งและป้ องกั นตนเอง ตั้ งอยู่ ในความไม่ ประมาท รู้ จั ก
การทางานเป็นทีม พร้อมที่จะอยู่ในสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

10. นโยบาย : การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.1 การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การ
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจัง หวัด มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ทุกด้านตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีทักษะการดารงชีวิตเพิ่มขึ้น
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.2 การจัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเพื่อการ
วางแผนและการกากับติดตาม ประเมินผล
ตัวชี้วั ด : สานั กงานศึกษาธิการภาคและระดับจัง หวัด สามารถจัด ระบบ ข้อมู ลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 สามารถจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ ครบถ้วนทุกหน่วย
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ ข้อมูลทางการศึกษาสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ และสามารถ
กาหนดนโยบาย แนวทางการวางแผน ติดตามในการพัฒนาผู้เรียนและทางานด้านการศึกษาหรือ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว เกิดประโยชน์ และช่วยทาให้การศึกษาในภาพรวม สร้างโอกา ส
สร้างคุณภาพ และ ความเสมอภาคให้ทุกคนสามารถประสบความสาเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

๔๙
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด มีกระบวนการประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด มีกระบวนการประสานงานและพัฒนา
เครื อข่ า ยการปฏิ บัติ ง านที่ มีป ระสิ ท ธิเ ป็ นที่ พึ ง พอใจของผู้ รั บบริ การและผู้เ กี่ ยวข้ อง ครบถ้วนทุ ก
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ การประสานงานด้าน
การศึกษา การข่าวสารต่าง ๆ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทันสมัย
***สาหรับประเด็นนโยบายตรวจราชการฯ ข้อที่ 11 และ ข้อ 12 ซึ่งเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ตามล าดับ ซึ่ง ไม่ได้ จัดอยู่ในหัวข้อการสรุปรายงานผลการตรวจฯ ในครั้ง นี้
เนื่องจาก เป็นประเด็นทีล่ ะเอียด ลึกซึ้ง และจาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนในภาพรวมจากข้อมูล การรายงาน
ผลทั้งประเทศ เพราะอาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้ รวมทั้งยังจัดเป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ในเขตภาคกลางภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2***

13. นโยบาย : การพัฒนาครูทั้งระบบ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
13.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ตัวชี้ วัด : ครูที่ผ่ านการพั ฒนาตามโครงการพัฒ นาครูรูป แบบครบวงจรนาผลการพั ฒนามาใช้ใ น
การเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ผลการดาเนินการ
ครูในพื้ นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้ง สิ้น 6,277 คน ผ่านการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน จานวน 5,337 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.02 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ ครูนาความรู้และเทคนิคที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ ในการเรียนการ
สอนทาให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยนักเรียนมีการพัฒนาทักษะที่มีความหลากหลาย เกิดการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นนักคิดอย่างมีเหตุผล สนุกสนามกับการเรียน มีเทคนิควิธีการสอนใหม่
ๆ ทาให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนการสอนแบบเดิมๆ เด็กอยากเรียนมากยิ่ง ขึ้นและทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
13.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้: PLC
ตัวชี้วัด : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง การเรียนรู้ (PLC) นาผลการพัฒนา
มาปรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

๕๐
ผลการดาเนินการ
ครูในพื้นที่ตรวจราชการที่ 2 ที่ ผ่านการพั ฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่ งการ
เรียนรู้ (PLC) จานวน 7,231 คน สามารถนาผลการพัฒ นามาปรับการเรียนการสอนได้ จานวน
6,999 คน คิดเป็นร้อยละ 96.79 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ครูมีเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจการเรียน อัตราการขาดเรียนน้อยลง
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้น

14. นโยบาย : การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
14.1 การจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือ
จังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 : สานักงานศึกษาธิการจัง หวัด /สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดาเนินการ
หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ เ ขตตรวจราชการที่ 2 ระดั บ จั ง หวั ด ได้ แ ก่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และระดับพื้นที่การศึกษา ได้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วน พร้อมทั้งได้มีการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ซึ่ง
บรรลุผลตามตัวที่กาหนด 1 และ 2
 ระดับจังหวัด
ผลที่ได้รับ คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือเนตรนารี
มี ร ะเบี ย บ มี วิ นั ย มี ความรั ก ความสามั ค คี มี ค วามเข้ มแข็ ง อดทน สอดคล้ องตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลที่ ได้รั บ คื อ นั กเรี ยนได้รับ การพัฒนาโดยใช้ทัก ษะกระบวนการทางลู กเสื อ มี
ระเบียบวินัยมากขึ้น ภูมิใจในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมาย มีความอดทนต่อ
ความยากล าบากมี ความซื่ อสั ต ย์สุ จ ริต ประหวั ด อดออม รู้จั กใช้ เวลาว่ างให้เ กิ ดประโยชน์ มี จิ ต
สาธารณะ จิตอาสา รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งมีความรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวังยา
เสพติด

๕๑
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
14.2 การใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี (Civic Education)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึ กษาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 มี จานวน 911 แห่ง ใช้ กระบวนการลูกเสือและ
ยุ วกาชาดในการจั ดการเรี ยนการสอน/กิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื องดี (Civic Education)
จานวน 909 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.78 ไม่ใช้กระบวนการลูกเสือฯ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.22 จึงยังไม่
บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนได้รับการถ่ายทอดกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้องซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม ผู้เรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสียสละ มีจิตอาสา อดทน
อดกลั้น พร้อมช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนด้วยความเต็มใจ

ข้อเสนอแนะในภาพรวมของสถานศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๒
จากผลการดาเนินการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ มิติด้านปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของความไม่
พร้อมในการปรั บตัวของสถานศึ กษา โดยเฉพาะองค์ประกอบในเรื่ องผู้บริ หาร ครู อุ ปกรณ์และสื่ อ
เพื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทั้งนี้ บริบทของการแก้ไขและพัฒนาเพื่อใช้เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนให้ทุกประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ จาเป็นต้องอาศัยกลไกสาคัญเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบควบคู่ทุกมิติ ดังนี้
๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาในความรับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๒ จาเป็นต้อง
๑.๑ มีการปรับพื้นฐานองค์ความรู้แบบทักษะให้ผู้เรียนได้นาผลการสอนไปใช้ประโยชน์
โดยมุ่งเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี
๑.๒ การแก้ปัญหาจุดอ่อนเพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด) ของสถานศึกษาในพื้นที่
ต้องมุ่งเน้นการลดภาระครู และปัญหาครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงสาขาวิชา เป็นสาคัญ การนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่นารู ปแบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาปรับใช้ในชั้ นเรียนผ่านโทรศัพท์ เคลื่อ นที่และ
สื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA และไปใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่ซับซ้อนกัน
๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย จาเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
โดยเฉพาะการจัดเก็บเก็บข้อมูลที่ไม่ชัดเจน การสร้างต้นแบบสถานศึกษาที่ดีเพื่อขยายผลและต่อยอด
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรกาหนดอัตรากาลัง ให้มีครูผู้สอนปฐมวัย

๕๒
(เอกปฐมวัย) อย่างน้อยโรงเรียนละ ๑ คน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย และ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพตามที่สถานศึกษาปฐมวัยกาหนด
๓. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากปัญหาส่วนใหญ่ในการขยายผลตามโครงการ Boot
Camp และการจัดอบรมสาหรับโรงเรียนเกี่ยวกับ Master Trainer ควรปรับระยะเวลาการฝึกอบรม
ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเอื้อให้ครูได้ดูแลนักเรียนได้เต็มที่ และควรเร่งส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานศึ ก ษา โดยพยายามจั ด สภาพแวดล้อ มทั้ง ในและนอกห้ องเรีย น เพื่ อ เสริ มสร้ า งทั ก ษะด้ า น
ภาษาอั ง กฤษอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การมี ก ารเปิ ด สอบศึ ก ษานิ เ ทศก์ ข อง สพป. ที่ เ ป็ น วิ ช าเอก
ภาษาอังกฤษให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
๔. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่ง เสริม
ทักษะต่อผู้เรียนจาเป็นต้องสนับสนุน
๔.๑ ใช้รูปแบบกิจกรรม PLC ผ่านกระบวนการ Active Learning ตามบริบทหรือ
ความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเครื่องมื อในการเรียนรู้
ด้านการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้เทคนิคการคิดวิเคราะห์
๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษาด้าน STEM EDUCATION ต้อง
ร่วมมือกันจริงจังในการปรับกระบวนการเพื่อนาไปใช้ด้านหลักสูตร วิธีการ และการสรุปติดตามผลเชิง
ประจักษ์ แบบไม่ยุ่งยากซับซ้อนต่อการเรียบเรียงข้อมูล เพื่อลดภาระให้กับสถานศึกษาและเป็นควร
เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างนอกกรอบ สร้างสรรค์ จากการใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์แบบ STEM EDUCATION
5. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
5.1 การจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับ
จังหวัด
แม้ปัจจุบันหน่วยงานเชิงพื้นที่จะพยายามขับเคลื่อนให้สัดส่วนระหว่างผู้เรียนสายสามัญ
กับสายอาชีพเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น แต่จาเป็นต้องเร่งส่งเสริมแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนกลางควรกาหนดนโยบายสู่ก ารปฏิบัติในเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมมาตรการรองรับคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้
ผู้เรียนจบแล้วมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรียน การชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการเรียนสายอาชีพ และการ
พยายามเร่งปรับค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรีย นให้เกิดแรงจูง ใจต่อการเลือกเรียนสายอาชีพใน
อนาคต
5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพ
ปั ญ หาส าคั ญ คื อ การขาดครู แ นะแนว การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มจากครอบครั ว และ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่มุ่งชี้ให้เห็นถึง ประโยชน์และแรงจูง ใจที่ควรตัดสินใจเลื อกเรียนในสาย
อาชีพ ทั้งนี้ทุกสถานศึกษาควรมีการกาหนดสัดส่วนการรับนักศึกษาให้เกิดผลขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพื่อการเพิ่มสัดส่วนผู้เข้าเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น การมุ่งพัฒนาผู้บริหาร

๕๓
และครูแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจและจานวนเพียงพอต่อการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้เรียน
ในแต่ละสถานศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูประจาชั้นเรียนมีการนิเทศ ติดตาม และดาเนิน
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ปรับค่านิยมหรือทัศนคติต่อการสนใจและสร้าง
แรงจูงใจเพื่อเลือกเรียนสายอาชีพในอนาคต
6. การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
พบว่า สมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ และ
การจั ดอาชี ว ศึ ก ษา และการจั ด อาชี วศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ วมกั บสถานประกอบการเพื่ อให้ ผู้ ส าเร็ จ
อาชี วศึ กษามี ประสบการณ์ ตรงในการฝึกอาชี พและมี สมรรถนะที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน ควรมุ่งส่งเสริมในแต่ละเรื่อง ดังนี้
6.1 สมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
ควรมีการจัดประชุมเพื่อหารือและจัดทาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการรับผิดชอบด้านศักยภาพแรงงานจากนักศึกษาในอนาคต
6.2 การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรด้านวิชาชีพโดยสร้างการ
มีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการร่วมวางแผนด้าน
หลักสูตรการเรียน การสอนที่สอดคล้องต่อความต้อ งการตามสายงานวิชาชีพในอนาคต การพัฒนา
เทคนิคการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมสู่โลก
วิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานพื้นที่
6.3 การจั ด อาชี ว ศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ สถานประกอบการเพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ
อาชีว ศึกษามีประสบการณ์ต รงในการฝึกอาชีพและมีส มรรถนะที่ สอดคล้อ งกั บความต้อ งการ
ตลาดแรงงาน
ควรเพิ่ม ช่อ งทางและประสิ ทธิ ภาพในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นักศึ กษา
เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านวิชาชีพให้ครบถ้วนและพร้อมสาหรับการไปทางานได้ทันทีภายหลังการจบ
การศึกษาตามหลักสูตร โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมอย่า งต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการในพื้นที่
7. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
การพัฒนารูปแบบการบริห ารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน จาเป็นต้ องมีการ
กาหนดนโยบายหลั ก จากส่ ว นกลางลงสู่ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ร ะดั บ พื้ น ที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะการไม่ปรับเปลี่ยนผู้บริหารและนโยบายหลักตามกระแส
การเมือง ความไม่ต่อเนื่องในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นปัญ หาสาคัญ อย่างยิ่งในขณะนี้
ทั้ง นี้ ทุ ก บริ บ ทความไม่ เ พี ย งพอและข้ อ จ ากั ด ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ผู้ บริ ห าร
สถานศึ ก ษาต้อ งมี บ ทบาทส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปรั บแก้ ข้ อ กฎหมายร่ ว มกั น โดยเฉพาะ
ข้อบังคับที่จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การสรรหาจานวน
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และอัตรากาลังบุคลากรในโรงเรียนที่เพียงพอ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตาม
มาตรฐานที่ส่วนกลางกาหนด รวมไปถึง การจัดทาคู่มือเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างเป็นรูปธรรมจริงจัง
8. การอ่านออกเขียนได้
8.1 การอ่านออก เขียนได้
มีแนวโน้มในการเร่งแก้ไขและพัฒนาที่ดีขึ้นจากสถานศึกษาในพื้นที่ แต่ต้องเร่งส่งเสริม
ในเรื่องความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น โดยเฉพาะในการเร่งลดสาเหตุ
ปัญ หาที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียนจนทาให้การอ่านและเขียนหรือใช้ภาษามีปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่ง
ปัญหาเหล่านั้น คือ ปัญหาการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองซึ่ง ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้และใช้
ภาษาเพื่ออ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงชั้นที่กาลังเรียนอยู่ การขาดการกระตุ้นและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนรักการอ่าน การใช้ภาษาเพื่อฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างถูกต้องเหมาะสมตามช่วงวัย การ
ขาดเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูผู้สอนอย่างเหมาะสมและหลากหลาย โดยเฉพาะการนา
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน การให้ความสาคัญที่ยังไม่เพียงพอสาหรับการ
จัดการศึกษาระดับประถมตอนต้นของสถานศึกษาบางแห่ง ในพื้นที่ ทั้งนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้
ความสนใจและร่วมมือกันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้น
8.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
นโยบายการเรียนรวบ/ยุบเลิก ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความไม่ต่อเนื่องในการ
จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นการอ่ า นคล่ อ งเขี ย นคล่ อ งของผู้ เ รี ย น ส่ ว นกลางหรื อ
กระทรวงศึกษาธิการต้องชัดเจนสาหรับนโยบายดัง กล่าว เพราะเป็นสาเหตุโดยตรงต่อการสรรหา
อัตรากาลังครูด้านภาษาที่ไม่เพียงพอ ในสถานศึกษา นอกจากนี้ ข้อมูลการส่งเสริมหลักสูตร วิธีการ
เรี ยนการสอนแบบบู ร ณาการการเรี ยนรู้ ในชั้น เรี ยนเพื่ อส่ ง เสริม ให้ ผู้เ รีย นอ่ า นคล่อ ง เขี ยนคล่ อ ง
ปัจจุบันยังน้อยเกินไป เทคนิคและเนื้อหาบางอย่างในรายวิชาด้านภาษาต้องพัฒนาสื่อการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเอื้อให้ทักษะผู้เรียนได้ฝึกฝนบ่อยหรือต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผล การจัดทาแผนพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคลและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการดูแลนักเรียนด้านการอ่านออก เขียนได้
และการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ควรเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารแต่ละสถานศึกษาเร่งดาเนินการในปัจจุบัน
9. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
9.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้น
สังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ในภาพรวมพบว่า การดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมมีความหลากหลายรูปแบบ
แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากภาระงานของสถานศึกษาที่มี
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบกับการจานวน
นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมายในช่วงแรกจึงไม่อาจขยายผลได้อย่างทั่วถึงในแต่
ละสถานศึกษาในพื้นที่
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ทั้งนี้ แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรมีการกาหนดกิจกรรม
ที่เป็นจุดเน้นสาคัญเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติและพยายามสร้างต้นแบบที่ดี (Best practice) ให้มากขึ้น
เพื่อขยายผลอย่างมีส่วนร่วมในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
9.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิต
ในภาพรวมพบว่า การวัดและประเมินผลการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
จริงในชีวิตประจาวันของนักเรียนยังไม่ชัดเจน ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงประมวลผลแต่ละ
กิจกรรมยังขาดความต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีการเชื่อมโยงศาสตร์ดังกล่ าวแต่ยังขาดเทคนิควิธีการในการ
ตั้งคาถามเชิงสืบสอบเพื่อให้เกิดผลงานหรือชิ้นงานเชิงประจักษ์ต่อการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ควรเร่งกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์
ใหม่ ๆ ภายใต้หลักการคิดและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ฝึกทักษะในศาสตร์พระราชาต้องครอบคลุมในทุกบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนได้
โดยเฉพาะการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การถอดบทเรียน การสร้างแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา การจัดทาคู่มือ/แนวทางเพื่อจัดกิจกรรมชุดฝึกอบรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
การคิดและขยายผลให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผ่านการสร้างชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
การสร้างต้นแบบที่ดี (Best practice) ให้มากขึ้นเพื่อขยายผลไปสู่การวิจัยและผลงานทางวิชาการสู่ชุมชน
พื้นที่ เหล่านี้เป็นต้น
10. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
10.1 การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและ
ระดับภาค
ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวมคือ การบริหารงานยังแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกัน
อย่างแท้จริงจึงส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แบบกระจายอานาจสู่พื้นที่ไม่อาจบรรลุ
เป้าหมายได้ตามที่วางไว้ โดยเฉพาะปัญหา/อุปสรรคในการประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลยังไม่เกิด
การเชื่อมโยงข้อมูล การนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเนื่องจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดังกล่าว
ยัง ไม่เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการรายงานข้อมูลในแต่ละมิติ การขาดบุคลากรที่จะช่วย
ผลักดันแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติยังเป็นปัญหาหลักในแต่ละหน่วยงานระดับพื้นที่ ปัญหาความ
ไม่พร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน การขาดงบประมาณเพื่อการจัดสรรและบริหารจัดการ
อย่างทั่วถึง รวมไปถึงการประสานความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่อาจบูรณาการรูปแบบการรายงานผลที่เป็นเอกภาพได้จึงส่งผลให้ข้อมูลเกิด
การกระจัดกระจายและซับซ้อนยุ่งยาก
สาหรับแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การกระจายอานาจ
จากหน่วยงานในส่วนกลางเพื่อสร้างความเข้าใจจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องตรงกัน มีการบูร
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ณาการแผน ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน มีแบบฟอร์มเพื่อการติดตามและรายงานผล
อย่างเป็นเอกภาพเพื่ อลดปัญหาความซ้าซ้อนและยุ่ง ยากในการเรียบเรียงหรือบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศในระดับพื้นที่ การจัดลาดับสายงานและสายการบังคับบัญชาต้องสอดคล้องต่อระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินเพื่อขจัดปัญหาการทางานแบบแยกส่วนและก่อให้เกิดปัญหาการบูรณาการการ
ทางานร่วมกันในทุกมิติ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการศึกษาในแต่
ละบริบทควรชัดเจน เชื่อมโยง และใช้งานง่าย ส่วนกลางควรเร่งจัดสรรงบประมาณให้กับสานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด อย่ า งเพี ย งพอและมี ก รอบระยะเวลาเพื่ อ การวางแผนการด าเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง ควรเร่ง ให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องการจัดทา
Big Data ให้แก่หน่วยงานแต่ละระดับ โดยเฉพาะการนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
10.2 การจั ด ระบบและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อการศึกษาเพื่อการวางแผนและการกากับ ติดตาม ประเมินผล
บางหน่วยงานไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดส่งข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งยัง
ขาดความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแนวทางการทางานเรื่องฐานข้อมูล การใช้
ระบบ E-Office ของบางจัง หวั ด ยัง ไม่ เ อื้อ อานวยต่อ การจั ด เก็ บและส่ ง ไฟล์ เ อกสาร รวมทั้ง ผู้ ที่
รับผิดชอบในการให้บริการเรื่องข้อมูลทั้งรับและส่งยังขาดความตระหนักถึงความสาคัญในเนื้องานจน
ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
ส าหรั บ แนวทางเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาข้ า งต้ น คื อ หน่ ว ยงานระดั บ พื้ น ที่
จาเป็นต้องปรับฐานการจัดข้อมูลในระบบให้มีเอกภาพและมีรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่ อการสร้าง
ความเข้าใจและใช้งาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบที่ส่วนกลางกาหนด
โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงกับฐานระบบ E-Office ของสานักงานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคได้ รวมทั้งการกาหนดแนวทางเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานบุคลากรเพื่อรับผิดชอบด้านฐานข้อมูล
โดยตรงของหน่วยงานควรมีการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานเชิงบูรณาการร่วมกันให้
เกิดผลอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม
10.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติในระดับพื้นที่
บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัจจุบันยังไม่เพียงพอจึงส่งผลให้การปฏิบัติงาน
บางเรื่องล่าช้ากว่ากาหนด การประสานเครือข่ายการทางานในระดับชุมชนท้องถิ่นยัง ไม่ครอบคลุม
พื้นที่เป้าหมายเนื่องจากความแตกต่างด้านสายการบังคับบัญชาและการตระหนักต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันเชิงพื้นที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่ส่วนกลางควรดาเนินการ คือ ควรกาหนดโครงสร้างและจัดสรร
กาลังคนให้เพียงพอ รวมทั้งควรมีการปรับแก้ไขคาสั่งที่ 19/2560 ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สามารถสั่งการโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นได้ รวมทั้ง แก้ไขคาสั่งให้สานักงานศึกษาธิการจัง หวัดสามารถ
สั่งการโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ ซึ่งจะทาให้การขับเคลื่อนนโยบายแบบกระจายอานาจ
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การบริหารจัดการเชิงพื้นที่เกิดผลเชิงประจักษ์มากขึ้นและมีทิศทางที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันอย่าง
ชัดเจนตามลาดับ
***สาหรับประเด็นนโยบายตรวจราชการฯ ข้อที่ 11 และ ข้อ 12 ซึ่งเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ตามล าดับ ซึ่ง ไม่ได้ จัดอยู่ในหัวข้อการสรุปรายงานผลการตรวจฯ ในครั้ง นี้
เนื่องจาก
เป็นประเด็นทีล่ ะเอียด ลึกซึ้ง และจาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนในภาพรวมจากข้อมูล
การรายงานผลทั้งประเทศ เพราะอาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้ รวมทั้งยังจัดเป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ ซึ่ง
ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตภาคกลางภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2***

13. การพัฒนาครูทั้งระบบ
13.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาด้านจานวนวิทยากรที่ไม่ครบตามสัดส่วนที่เหมาะสม ผู้เข้า
อบรมไม่ตรงตามที่ขออนุมัติกับคุรุพัฒนา รวมทั้งวิทยากรเป็นคนละคนกับที่คุรุพัฒนาอนุมัติ ประกอบ
กับจานวนวัสดุอุปกรณ์ ชั่วโมงการอบรม ที่ยังไม่ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร บางครั้งหน่วยงาน
พัฒนายกเลิกการอบรมแต่ไม่แจ้งให้ครูที่ลงทะเบียนทราบจึงส่งผลให้ครูต้องเดินทางไปอบรมแต่ไม่ได้
รับการอบรม หรือ ย้ายสถานที่อบรมแต่ไม่แจ้งให้ครูที่เข้ารับการอบรมทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ครู
บางคนไม่อ่ านคู่มือ แนวทางปฏิบั ติจึง ส่ง ผลให้เ กิดปั ญ หาในภายหลัง ระยะเวลาที่ใ ห้ค รู Booking
หลั ก สู ต รที่ ส นใจผ่ า นเว็ บ ไซต์ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอในรอบเวล า 1 สั ป ดาห์ ส่ ง ผลให้ ค รู แ ย่ ง กั น
Booking/Shopping บางคนไม่สามารถดาเนินการได้ทันเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการประสานกั บ
หน่วยงานพัฒนาครูเพื่อร่วมกันวางแผนให้ดีกว่านี้ ทั้งรุ่น กาหนดการ และการบริหารจัดการระบบเพื่อ
การจัดฝึกอบรมแต่ละครั้ง
สาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ การเสนอ
ให้มีการปรับปรุงลงทะเบียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนตามปฏิทิ นพัฒนาครูแบบครบวงจรตาม
หลั ก สูต รอั จฉริ ย ะ 4.0 หน่ว ยงานส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน (สพฐ.) ควรมี
แผนพัฒนาครูตามโครงการที่ช่วยเหลือครูด้านการลงทะเบียนแบบ Booking/Shopping โดยเฉพาะ
การเอื้อให้ครูกาหนดแผนพัฒนาตนเองได้ในช่วงก่อนปิดภาคเรียน การพัฒนาครูด้วยระบบคูปองไม่ควร
ต้องผ่านระบบเว็บไซต์ เพราะกรณีที่ระบบไม่เสถียร สถาบันคุรุพัฒนาต้องสามารถรับรองการแจ้งให้
สานั ก งานเขตพื้ นที่ ท างการศึ ก ษาแจ้ ง สถานศึ ก ษาทุ กแห่ ง ให้ ครู ส ามารถคั ดเลื อกหลั กสู ตรได้ ตาม
แผนพัฒนาตนเองต่อไป รวมทั้งควรมีการกาหนดกรอบแนวทางการกากั บ ติ ดตาม และประเมินผลที่
ชัดเจน เป็นระบบ สามารถเป็นพี่ เลี้ยงคอยเชื่อเหลือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม หากหน่วยพัฒนาครูหน่วยใดไม่ปฏิบัติตามก็ควรมีการประกาศขึ้น
Black list ทันที
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13.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมขนแห่งการเรียนรู้ : PLC
ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินการตามวิธีสร้างกระบวนการเรียนรู้
แบบ PLC โดยมีการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีกระบวนการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับ
ชุมชนพื้นที่ได้เกือบ 100% ในทุกจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัด และผลการ
นิเทศ ติดตามการนา PLC ไปใช้ในทางปฏิบัติสามารถสร้างเทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้ครู ส่ง ผลให้
นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นอย่างมีแรงจูงใจ อัตราการขาดเรียนน้อยลง และเกิดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
มากขึ้นทุกรายวิชาที่ใช้กระบวนการ PLC
14. การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
14.1 การจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปั ญหาส่ วนใหญ่ คื อเรื่ องข้ อจ ากั ดด้ านงบประมาณและความล่ าช้ าในการจั ดสรรและ
บริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงเทคนิคและสามารถแก้ไขได้ในอนาคต สาหรับข้อเสนอแนะในภาพรวม คือ
การเร่งแก้ไขเรื่องความรวดเร็วในการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมลูกเสือให้เพียงพอและเอื้อต่อการบริหาร
จัดการให้กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละกิจกรรมทั้งลูกเสือและเนตรนารีสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
14.2 การใช้ กระบวนการลู กเสือและยุวกาชาดในการจั ดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเพลเมืองดี (Civic Education)
ปัญ หาและอุ ป สรรคหลั ก คื อ เรื่ อ งสถานศึก ษาบางแห่ ง ที่ ยั ง จั ด ตั้ ง กองลู ก เสื อ ไม่ ไ ด้
เนื่องจากวุฒิของผู้บังคับบัญชาไม่ตรง สถานศึกษาบางแห่งยังไม่สามารถจัดอบรมให้กับผู้เรียนได้ทุก
คน รวมทั้งผู้เรียนยังไม่มีความพร้อมในเรื่องเครื่องแต่งกายลูกเสือ สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา คือ การปรับเปลี่ยนให้ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา
ได้รับ การพั ฒนาในเรื่อ งกระบวนการเรียนการสอนกิจ กรรมลูกเสื อ เนตรนารี โดยเฉพาะการน า
หลักการและวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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บทที่ 3
การวิเคราะห์และเชื่อมโยง
จากการบู รณาการด้ านแผนการศึ ก ษาเชิ ง พื้ น ที่ใ นเขตภาคกลาง (พื้ น ที่รั บผิ ดชอบของส านั กงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2) และผลสรุ ป จากการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปวิเคราะห์และเชื่อมโยงบริบทร่วมกัน
ได้ดังนี้

 แผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (หรือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค 2) ของ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 (พ.ศ. 2562 – 2565) กับ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ แผนการศึกษาแห่งชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จั ด เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ตามแนวทางการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ เชื่ อ มโยง
การวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถสรุป
ข้อมูลในรูปแบบตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการศึกษาแห่งชาติ
20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ภาค 2 (พ.ศ. 2562 – 2565) (เดิม)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค 2 (ปรับใหม่)

ที่มา : ผู้จัดทา

๖๐
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง
“วิสัยทัศน์”

”พันธกิจ”

“เป้าหมาย/
เป้าประสงค์”

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
- คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

- การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีทักษะรองรับการ
เปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 มี ศั ก ยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
3. จัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษา
3. กาลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และการแข่งขันของ
ประเทศ

60

- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค เป็นกาลังคน
ที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกาลังคน
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม
- เป้าหมายด้านผู้เรียน : มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs)*
อย่างมีคุณภาพ
- เป้าหมายของการจัดการศึกษา : ประกอบไป 3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ด้วย
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการ
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมี กระจายอานาจสู่ภูมิภาค
มาตรฐานอย่างทั่วถึง
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565

๖๑
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

“ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และตัวชี้วัด”

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการลงทุนทางการศึกษาทีค่ ุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง

5. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่และ
ประเทศ
6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงชองชาติ

4. ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณธรรมดารงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความ
สันติสุขและเอื้ออาทร
5. ผู้เรียนมีจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นพลเมืองดี
สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
และสงบสุข
5. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ (ย.).... / กลยุทธ์ที่ (ก.)....

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ย.5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคม และ
1.1 จัดการศึกษาที่เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี ประเทศชาติ
ก 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวขี้วัด : รูปแบบกิจกรรมที่สะท้อนหรือส่งเสริมความรัก
การธารงรักษาในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด :
- ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การธารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
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ตัวขี้วัด :
1) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
2) จานวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
4) จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

๖๒
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565
5) ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่ ู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา และ
คิดสร้างสรรค์

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวขี้วัด : นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ/เฉพาะกิจมีคะแนน
ผลการทดสอบ O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
ขึ้นไป สถานศึกษาจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชายขอบและแรงงาน
ต่างด้าวได้มากขึ้น รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้กับบุคลากร
ในสถานศึกษาเขตพื้นที่พิเศษ/เฉพาะกิจ

1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ / ชายแดน

- (ไม่มีข้อมูลสอดคล้อง)

ตัวชี้วัด :
- ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและ
ชายแดนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ50
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น

1.3 สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม

ย.5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ
สังคม และประเทศชาติ

ตัวขี้วัด : สถานศึกษามีแนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
แนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ๆ และการลดลงของคดีทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของผู้เรียนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ / ชายขอบและชายแดนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพสามารถมีงานทาหรือนาไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
2) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3) ร้อยละของผู้เรียนเยาวชนและประชาชนได้รับการเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

ก 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคม
น่าอยู่
ตัวขี้วัด :
1) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
2) จานวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
3) ร้อยละของสถานศึกษาทีป่ ลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
4) จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่ ู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา และ
คิดสร้างสรรค์
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1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่

๖๓
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน
รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ (ย.).... / กลยุทธ์ที่ (ก.)....

2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตัวขี้วัด : มีฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน
จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมครบถ้วน สัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือด้านเทคโนโลยี สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสังคมศาสตร์ กาลังแรงงานในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น

2.1 เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่ตรงตาม
ความต้องการในการพัฒนาประเทศและพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวขี้วัด :
1) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น
2) ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญสายอาชีพได้รับการพัฒนาให้มีทักษะวิชาชีพ
สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อดารงชีวิตได้

ย.3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนสอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

2.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนผู้มีความสามารถ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน พิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องทุก

ย.3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนสอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ก 3.2 การสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสายอาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้สายอาชีพ
ตัวขี้วัด :
1) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
2) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
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ตัวขี้วัด : สัดส่วนการผลิตกาลังคนระดับกลางและระดับสูง ระดับการศึกษา
2.3 พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น
จาแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่
สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา พื้นฐาน
2.4 สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น รูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร
ก
าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ

ก 3.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตกาลังคนสายอาชีพ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของท้องถิ่นและประเทศ
ตัวขี้วัด :
1) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
2) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
3) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น
5) อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
6) จานวนผลงานการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมของ
หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เรียนเพิ่มขึ้น

๖๔
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565

ทวิวุฒิเพิ่มขึ้น จานวนสถาบันที่จัดหลักสูตรสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคม
วิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

ตัวขี้วัด :
1) จานวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ความสามารถด้านอื่นๆด้วย)
2) จานวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการ
การเรียนกับการทางาน (Work Integrated Learning :
WIL) เพิ่มขึ้น

3) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น
5) อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
6) จานวนผลงานการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมของ
หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เรียนเพิ่มขึ้น

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

2.5 พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ย.2 เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ตัวขี้วัด : สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
เมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัย
และพัฒนาเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้น
โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ
ประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่
ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และ
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น

ตัวขี้วัด :
- จานวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

ก 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อการ
จัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผู้บริหาร ครูทุกระดับ และประเภทการศึกษาทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
3) จานวนผู้บริหาร และ ครู ที่ได้รับการยกย่องในการจัดการศึกษา
ที่ประสบความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ (ย.).... / กลยุทธ์ที่ (ก.)....

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

3.1. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และ
ความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ย.5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติ
ก 5.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิตของ
ผู้เรียน
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แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

๖๕
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565

ตัวขี้วัด : ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีวินัย
และจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับ ม.ต้นหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปมีกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิต
สาธารณะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น

ตัวขี้วัด :
ตัวขี้วัด :
1) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุก 1) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและ
ระดับการศึกษา
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลัก
2) ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
คุณธรรม จริยธรรม
2) จานวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
3) ร้อยละของสถานศึกษาทีป่ ลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
4) จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้
5) ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่ ู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา และคิด
สร้างสรรค์

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ย.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการ
ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและพัฒนา
เรียนรูต้ ลอดชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง
ก 4.2 พัฒนาการให้บริการการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
คุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม

ตัวขี้วัด : เด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
นักเรียนมีผลคะแนน O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยได้รับบริการทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผสู้ ูงวัยได้เข้ามามี
ส่วนร่วมทั้งการส่งเสริมการทางาน การถ่ายทอด
ประสบการณ์/ความรู้

ตัวขี้วัด :
1) ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชามากกว่า
ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของจานวนนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น
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ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
ตัวขี้วัด :
1) ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ได้เข้ารับการเตรียมความพร้อม
ในระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น
2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
3) ร้อยละของประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี)
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
15-17 ปี เพิ่มขึ้น
5) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลดลง

๖๖
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อ
วิเคราะห์
เปรียบเทียบ/
เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565
6) จานวนประชากรที่เข้ารับบริการทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
7) จานวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต
8) จานวนของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ฯลฯ)
ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
ตัวขี้วัด : ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาทีม่ ี
คุณภาพและได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/พัฒนาเด็กปฐมวัยจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและสมรรถนะของเด็กที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานระดับอาเซียนได้เพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานมีหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และ
สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย
4.0 เพิ่มขึ้น

ตัวขี้วัด :
- ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น

3.2 (ซ้า)
ตัวขี้วัด :
- ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ไม่ได้ลดลง
2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O- net) ทุกระดับสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O- net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ
50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้
แบบสหวิทยาการ“สะเต็มศึกษาศึกษา” (STEM Education) เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
6) สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น
ย.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง
ก 4.2 พัฒนาการให้บริการการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
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3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มี
คุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัด
เวลาและสถานที่

3.3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียน
ย.1 เร่งรัดคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ก 1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่
การสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มี หลากหลาย
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ ตัวขี้วัด :
1) ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ป.1-4 ที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียน
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

๖๗
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวขี้วัด : แหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัด
การศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชลที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพื่อ
การศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่าน
การรองรับมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน
เพิ่มขึ้น

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ
ตัวขี้วัด : มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและ
ประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
ติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับ
การศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565
ตัวขี้วัด :
1) ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ได้เข้ารับการเตรียมความพร้อม
ในระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น
2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
3) ร้อยละของประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี)
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี เพิ่มขึ้น
5) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
6) จานวนประชากรที่เข้ารับบริการทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพิ่มขึ้น
7) จานวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต
8) จานวนของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ฯลฯ) ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น

ย.1 เร่งรัดคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท

ตัวขี้วัด :
- มีระบบทดสอบทางการศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ก 1.2 เสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ตัวขี้วัด :
1) ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ป.1-4 ที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ลดลง
2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O- net) ทุกระดับสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
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3.3 (ซ้า)

๖๘
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบ
สหวิทยาการ“สะเต็มศึกษาศึกษา” (STEM Education) เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
6) สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น

3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล

3.4 ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็น
ระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา

ย.2 เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ตัวขี้วัด : มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. ตัวขี้วัด :
2560 – 2569) จาแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา - สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูใน
และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครู ระบบปิดเพิ่มขึ้น
ในระบบปิดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้
ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อ
เข้าสู่วิชาชีพครู

ก 2.1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผู้บริหาร ครูทุกระดับ และประเภทการศึกษาทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
3) จานวนผู้บริหาร และ ครู ที่ได้รับการยกย่องในการจัดการศึกษาที่
ประสบความสาเร็จ

3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

3.4 (ซ้า)

ย.2 เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ตัวขี้วัด : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจ
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ตัวขี้วัด :
- ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ก 2.1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผู้บริหาร ครูทุกระดับ และประเภทการศึกษาทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
3) จานวนผู้บริหาร และ ครู ที่ได้รับการยกย่องในการจัดการศึกษาที่
ประสบความสาเร็จ

๖๙
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคใน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ครอบคลุม
ตัวขี้วัด : ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับ ถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้
ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลคะแนน
และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพื้นที่อย่างมีคุณภาพ
O-NET ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชา
สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุก
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
4.3 เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ (ย.).... / กลยุทธ์ที่ (ก.)....
ย.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง
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ก 4.2 พัฒนาการให้บริการการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
ตัวขี้วัด :
1) ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ได้เข้ารับการเตรียมความพร้อม
ในระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น
2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
3) ร้อยละของประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี)
ตัวขี้วัด :
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี เพิ่มขึ้น
3-5 ปีเพิ่มขึ้น
5) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน
ลดลง
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
6) จานวนประชากรที่เข้ารับบริการทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง
ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
3) จานวนเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึง 7) จานวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
และทักษะชีวิต
4) จานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัด
8) จานวนของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ฯลฯ)
การศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัด
5) มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและดูแล
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
ผู้ด้อยโอกาส

๗๐
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย

4.5 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้าซ้อนให้ผู้รับบริการ
ตัวขี้วัด : มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
4.6 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้
ผู้ใช้บริการอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษา อิ เล็ กทรอนิ กส์ ใ ห้ ผู้ เรี ยน สถานศึ กษา และหน่ วยงาน
ทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ
ทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นามาใช้เพิ่ม
คุ ณภาพการเรี ยนรู้ อย่ างเป็ น ระบบจั ด หาอุ ป กรณ์ /
ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน
อย่ า งเพี ย งพอ ทั่ ว ถึ ง และเหมาะสมกั บ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.7 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ กั บ ผู้ เ รี ย นอย่ า งเพี ย งพอ ทั่ ว ถึ ง และ
เหมาะสมกั บ การแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง
ตัวขี้วัด :
1) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพิ่มขึ้น
2) การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
3) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลด้วยระบบ DLIT DLTV และETV มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565
ย.1 เร่งรัดคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ก 1.2 เสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ตัวขี้วัด :
1) ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ป.1-4 ที่มีปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ลดลง
2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O- net) ทุกระดับสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O- net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ
50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้
แบบสหวิทยาการ“สะเต็มศึกษาศึกษา” (STEM Education) เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
6) สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น

ย.2 เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
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ก 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผู้บริหาร ครูทุกระดับ และประเภทการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
3) จานวนผู้บริหาร และ ครู ที่ได้รับการยกย่องในการจัดการศึกษาที่
ประสบความสาเร็จ

๗๑
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผล
และรายงานผล
ตัวขี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจาก
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และ
การศึกษา มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้าน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ
ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565

4.8 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทาง
การศึกษาของประเทศ และระบบการรายงานผลของ
ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษาที่เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกัน
ตัวขี้วัด :
1) จานวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของ
ประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ย.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง
ก 4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้
ประชาชน สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
ตัวขี้วัด :
1) ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ได้เข้ารับการเตรียม
ความพร้อมในระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น
2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา
ทุกคน
3) ร้อยละของประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี เพิ่มขึ้น
5) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานลดลง
6) จานวนประชากรที่เข้ารับบริการทางการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
7) จานวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต
8) จานวนของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด
ฯลฯ) ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษา
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
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๗๒
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ (ย.).... / กลยุทธ์ที่ (ก.)....

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ตัวขี้วัด : ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญ
ของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปดาเนินชีวิตได้ มี
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ
โลกเพิ่มขึ้น

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกและพฤติกรรม
รักษ์สงิ่ แวดล้อมของคนทุกช่วงวัยในการดาเนินชีวิต
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ตัวขี้วัด :
- ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม
แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการ
ดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการมีคุณธรรม
จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น

ย.5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
ของสังคม และประเทศชาติ

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
ย.5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ สังคม และประเทศชาติ
ก 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
น่าอยู่
สิ่งแวดล้อม

ตัวขี้วัด :
ตัวขี้วัด :
- จานวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษาหน่วยงานที่จัดการ 1) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิด
เรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
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ตัวขี้วัด : สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ
นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ก 5.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนิน
ชีวิตของผู้เรียน
ตัวขี้วัด :
1) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
2) จานวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
3) ร้อยละของสถานศึกษาทีป่ ลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
4) จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่ ู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา
และคิดสร้างสรรค์

๗๓
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565

ปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อมวลชลที่เผยแพร่หรือให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

2) จานวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
3) ร้อยละของสถานศึกษาทีป่ ลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
4) จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่ ู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา และ
คิดสร้างสรรค์

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน 5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ย.5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ
สังคม และประเทศชาติ

ตัวขี้วัด : มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

สิ่งแวดล้อม
ตัวขี้วัด :
- (ไม่มีข้อมูลสอดคล้อง)
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ก 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคม
น่าอยู่
ตัวขี้วัด :
1) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
2) จานวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
3) ร้อยละของสถานศึกษาทีป่ ลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
4) จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่ ู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา และ
คิดสร้างสรรค์

๗๔
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของ ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ (ย.).... / กลยุทธ์ที่ (ก.)....
ระบบบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการ
การศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้
ตัวขี้วัด : มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และสถานศึกษาให้มี
เอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
ตัวขี้วัด : สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น

6.1 ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/
จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวขี้วัด :
- จานวนกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

6.2 ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้
เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงลดความ
ล่าช้าและซ้าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
ตัวขี้วัด :
- จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ

ย.6 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ก 6.2 พัฒนาการประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
2) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง
3) มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมต่อกันได้ทั้ง
ระดับจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด
4) มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด และระดับ
ภาค

ย.6 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ก 6.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
2) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง
3) มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมต่อกันได้ทั้ง
ระดับจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด
4) มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค

6.3 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบ
ในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้ง
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ย.6 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ก 6.2 พัฒนาการประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่

๗๕
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงบริบทระหว่าง 3 แผนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง (ต่อ)

หัวข้อเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ/เชื่อมโยง

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ (เดิม)
การพัฒนาการศึกษาภาค 2
พ.ศ. 2562 - 2565

ตัวขี้วัด : จานวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอี่น ตัวขี้วัด :
ที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ - จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนา
และเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
และส่งเสริมการศึกษา
สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จาแนก
ตามระดับการศึกษาสูงขึ้น

ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
2) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง
3) มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมต่อกันได้ทั้งระดับ
จังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด
4) มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด และระดับภาค

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลัง
แรงงานของประเทศ

ย.6 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวขี้วัด : มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรร
เงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงานและสภาพ
ปัญหาทีแ่ ท้จริงของประเทศ มีรปู แบบ/แนวทาง กลไกการ
จัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วน
ที่เหมาะสม

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ

ก 6.2 พัฒนาการประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ตัวขี้วัด :
ตัวชี้วัด :
- มีรูปแบบ/แนวทางกลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วน 1) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ที่เหมาะสมตามลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียนความ
2) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ต้องการกาลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ คุณภาพภายนอกลดลง
3) มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมต่อกันได้ทั้งระดับ
จังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด
4) มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด และระดับภาค

6.1 (ซ้า)
ตัวขี้วัด :
- จานวนกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ย.6 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ก 6.2 พัฒนาการประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
2) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง
3) มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมต่อกันได้ทั้งระดับ
จังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด
4) มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด และระดับภาค
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ตัวขี้วัด : สถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/
ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทาหน้าที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

6.4 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/
การเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

๗๖

หมายเหตุ :

- ย. ย่อมา “ยุทธศาสตร์” และ ก. ย่อมาจาก “กลยุทธ์”
- * หรือ (3Rs+8Cs) ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของภาครัฐ ได้แก่
3 R คือ Reading-อ่านออก / (W)Riting-เขียนได้ / (A)Rithmatic-มีทักษะในการคานวณ
8 C คือ - Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้
- Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
- Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
- Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
- Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
- Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อาย
ที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม
- Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
- Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสาคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะ
ที่เด็กไทยจาเป็นต้องมี

วิเคราะห์และสรุปเชื่อมโยงโดย
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2561)
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จากตารางเปรียบเทียบเชื่อมโยงข้างต้น สามารถสรุปสาระสาคัญ ของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ภาค 2 ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไปสู่การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้อย่างมีคุณภาพและตรงจุด
รวมทั้ง เพื่อให้เกิดมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐ ระบบการศึกษา
จึงควรมีบทบาทในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเชิง พื้นที่ในลักษณะของการเป็นหนึ่งในกลไกสาคัญ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมภายชุมชนท้องถิ่นได้ว่า จะสามารถพัฒนากาลังคนในพื้นที่ให้ได้รับ
โอกาสการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเสมอภาคและทั่วถึง สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมโดยเฉพาะคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในเรื่องคุ ณธรรม จริ ยธรรม และการรู้เท่าทันต่อการ
ปรับตัวตามบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค Thailand 4.0 นอกจากนี้ การวาง
กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทุกระดับจาเป็นต้องตอบโจทย์ต่อ
การฝึกฝนให้เยาวชนสามารถเติบโตแบบพึ่งพาตนเองได้ มีทักษะความรู้ความสามารถในการสร้างงาน
สร้างรายได้ เพื่อให้พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากตลาดแรงงาน
ปัจจุบันสู่อนาคต ทั้งนี้ ศักยภาพของบุคคลที่เหมาะสมต่อโลกในศตวรรษที่ 21 จะเข้ามาเป็นเงื่อนไข
สาคั ญในการกาหนดให้ทิศ ทางการพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาของพื้นที่ ในกลุ่มจั ง หวั ดที่ส านัก งาน
ศึก ษาธิก ารภาค 2 รั บผิ ดชอบอยู่ใ ห้ส ามารถตอบโจทย์ ต่อ ความต้อ งการก าลั ง คนในอนาคตและ
สอดคล้องต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่ง ยืนได้
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
จากผลการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมและข้อมูลด้านการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ในปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลการเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างแผนการ
ศึกษาของชาติ 20 ปี และส่วนกลาง (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สามารถสรุปสาระสาคัญ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ภาค 2 (ปรับใหม่) ได้ดังนี้


แผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพืน้ ทีใ่ นเขตภาคกลาง หรือ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค 2 (ปรับใหม่)

 วิสัยทัศน์ (VISION)
“ยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
เติบโตเป็นกาลังคนที่มีทักษะและศักยภาพพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 พันธกิจ (MISSION)
1. ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและยั่ง ยื น ของสั ง คมและ
ประเทศชาติ
2. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกาลัง คนที่ สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่นและประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย ร่วมกับการสนับสนุนให้เกิดสัง คมแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน
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4. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ISSUES)
1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
2. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย รวมทั้งการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน
4. ส่ งเสริ มและสนับ สนุ นการสร้ างโอกาสทางการศึ กษาเพื่อ การเรีย นรู้ต ลอดชี วิต ให้ กั บ
ประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. เร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ (GOALS)
1. ประชาชนในพื้ น ที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสังคม มีความเป็น
พลเมืองที่ดีข องชาติ สามารถดารงชีวิ ตอยู่ ร่วมกัน ในสั ง คมอย่า งสัน ติ เอื้ออาทร และสงบสุข บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ให้มีสมรรถนะตรงต่อความ
ต้องการของภาคเศรษฐกิ จและภาคสัง คมในพื้นที่ รวมทั้ง สอดคล้องต่อ การส่ ง เสริม ศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ
3. คนทุกช่ วงวัยมีทัก ษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะขั้ นพื้นฐานที่พ ร้อมต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสม โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ศักยภาพ
เป็นกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านสื่อและ
นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยเฉพาะการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
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5. พัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็ นพื้นฐานส าคัญ ในการ
เสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
6. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการบูรณาการการ
ทางานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการและตัวชี้วัด
ยุท ธศาสตร์ 1 : การจั ด การศึ กษาเพื่ อ เสริ ม สร้ างความมั่ นคงและยั่ งยื นของสั งคมและ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
มาตรการ :
1. จัดและพัฒ นาการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อ ส่ง เสริม ความเป็ นพลเมือ ง การปลูกฝั ง และ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และ
ต่อต้านการทุจริต (Corruption)
2. จัดและบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม
ในการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ขัดต่อหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่จากกระแส
โลกาภิวัตน์ (Globalization) อาทิเช่น ยาเสพติดและภัยจากโลกไซเบอร์ (Global Cyber) สาหรับ
ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ตัวชี้วัด :
1) จ านวนสถานศึ ก ษา/สถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ การยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
การนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
2) จานวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
4) จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ด้านการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
6) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองในทุก
ระดับการศึกษา
7) ร้อยละของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
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ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
กลยุทธ์ 1 : พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตกาลังคนสายอาชีพที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาของท้องถิ่นและประเทศ
มาตรการ :
1. สร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่ช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพตามรูป แบบทวิศึกษาในสถานศึกษาสายสามัญ
สถานศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี / ระบบสหกิจศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้คู่การ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและแหล่งฝึกปฏิบัติอื่นๆ ที่ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้ ผู้เรี ยนที่ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
พัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. เร่งรัดให้สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วม
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ก าหนดกรอบก าลั ง คนตามความความต้ อ งการของตลาดแรงงานพื้ น ที่
โดยเฉพาะการวางแผน การจัดการศึกษา อย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องต่อการผลิตกาลังคนคุณภาพ
เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
6. ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ 2 : การสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการเรียนรู้สายอาชีพ
มาตรการ :
1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมมือพัฒนาการจัดการเรียนสายอาชีพจากภาคส่วนต่างๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้สายอาชีพ
ตัวชีว้ ัด :
1) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
2) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/ระบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
3) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
4) ร้ อ ยละของประชากรวั ย แรงงาน (อายุ 15-59 ปี ) ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะวิชาชีพสามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
6) อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
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7) จานวนผลงานวิชาการจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน สถานศึกษา
และผู้เรียนในแต่ละระดับ/แต่ละประเภท เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย รวมทั้งการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะที่ ไ ด้ ม าตรฐาน เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ อ ย่ า งยื ด หยุ่ น และ
เหมาะสม
มาตรการ :
1. พัฒนาศั กยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (National Test : NT) ตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2. พัฒนาและปรับปรุง หลัก สูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบการติดตามและ
วั ด ผล ตลอดจนกลไกการประเมิ น ผลการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ /ทุ ก ประเภท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งสอดคล้องต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกที่เปลี่ยนไป
กลยุทธ์ 2 : พัฒนาผู้บริ หาร ครู และบุค ลากรทางการศึกษาทางการศึ กษาเพื่อให้ มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรการ :
1. พัฒนาผู้บริ หาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาให้ มี ศักยภาพในการจั ดการเรี ย น
การสอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสมรรถนะ
2. เสริมสร้างการพัฒนาครูรายสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศหนุนนา (Teacher
coaching)
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และครูนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลยุทธ์ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
มาตรการ :
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาในพื้นที่พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แผนการ
จัดการเรียนรู้ และการสอน และอบรมการใช้ให้กับครูเพื่ อสร้างความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้วย
ระบบดิจิทัล (Digital System)
2. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ให้เกิดการศึกษาการเรียนรู้ของครู
ร่วมกัน (Professional Learning Community : PLC) และเกิดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) ขึ้นในสถานศึกษา
3. เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจใน
การทางานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
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ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของจานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละการอ่านของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของผู้บริหาร ครูทุกระดับ และประเภทการศึ กษาที่ไ ด้รับการพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ อาทิเช่น ระบบดิจิทัล (Digital System) เพื่อจัดการเรียนรู้
เป็นต้น
5) จานวนผู้บริหาร และครู ที่ได้รับการยกย่องในการจัดการศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กลยุทธ์ 1 : เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน สามารถเข้าถึงโอกาส
ทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
มาตรการ :
1. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการจัดระบบและกลไกในการ
เฝ้าระวังการเข้าเรียนและออกกลางคัน ป้องกันและแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม
2. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคม ในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
กลยุทธ์ 2 : พัฒนาการให้บริการการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
มาตรการ :
1. พัฒนากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตให้เหมาะสมกับช่วงวัยและสอดคล้องกับ
บริบทแวดล้อมในท้องถิ่น
2. พัฒนาแหล่ง เรีย นรู้ที่ เอื้ อต่อ การศึก ษาและการเรีย นรู้ต ลอดชีวิ ตอย่ างมีคุณ ภาพ
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ได้เข้ารับการเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย
เพิ่มขึ้น
2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
3) ร้อยละของประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ทุกคน
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ
15-17 ปี เพิ่มขึ้น
5) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
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6) จานวนประชากรในพื้นที่ เป้าหมายที่เ ข้ารับ บริการทางการศึก ษาเพื่ อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
7) จานวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
8) จานวนของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ฯลฯ) ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ 5 : เร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 1 : เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย
มาตรการ :
1. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหาการ
อ่านการเขียนของนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน การเขียน การพูด และการ
คิดวิเคราะห์ให้เป็นวิถีชีวิตประจาวัน
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นตามแนวทางการจัดการศึกษา
ที่บูรณาการองค์ความรู้ได้สอดคล้องกับรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดในปัจจุบัน อาทิเช่น
การจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
3. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรีย นรู้ เพื่อพัฒ นาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและใช้กระบวนการ Active Learning ผ่านรูปแบบ
และกิจกรรมที่หลากหลาย
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา ทุกระดับเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศของผู้เรียน
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในการพั ฒ นา
รูปแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ไปสู่กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการบูร
ณาการทักษะด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
กลยุทธ์ 2 : เสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
มาตรการ :
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนวิชาอื่นๆ เป็นภาษาอัง กฤษในรูปแบบ English
Program (EP) รูปแบบ Mini English Program (MEP) รูปแบบ English Bilingual Education
(EBE) หรือ English for Integrated Studies (EIS) ของสถานศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูทั้ง ด้านจานวนและสาขาวิชาใช้ช่อง
ทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
3. สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่าให้ มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ 3 : ส่งเสริ มคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
มาตรการ :
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกฝัง คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ( ค่านิยม 12
ประการ / ความมีวินัย / ซื่อสัตย์ / รับผิดชอบ / พึ่งพาตนเอง / จิตอาสา / การปรับตัวและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น)
3. การสร้างวัฒนธรรมที่เป็นระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อนาไปขยายผล
หรือใช้ร่วมกันในสถานศึกษาทุกประเภท โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้น
เรียนที่ถูกต้อง เหมาะสมสอดคล้องต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแสดงออกซึ่งความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ป. 1-4 ที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ลดลง
2) คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบระดับชาติ (O - net) ทุ กระดับ สูง กว่า ค่าเฉลี่ ย
ระดับประเทศ
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของสถานศึ กษาที่จัด การศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้ ที่สอดคล้ องกั บ
รูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดในปัจจุบัน อาทิเช่น การจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS
สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
6) จานวนสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น
7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักในการ
ดารงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น
8) จานวนหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรม
มาภิบาล
กลยุทธ์ 1 : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการ :
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและแก้ปัญหาด้านคุณภาพ
ของสถานศึกษาขนาดเล็กที่เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา โดยเน้นความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่าง
สถานศึ ก ษา ทั้ ง ในระดั บ และประเภทเดี ย วกั น และต่ า งระดั บ และต่ า งประเภทสถานศึ ก ษา
โดยการมีส่วนร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชนและท้องถิ่น
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2. ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษาทั้งระดับ
เดียวกันและต่างระดับ
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มให้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพที่ สู ง ขึ้ น
มีวัฒนธรรม ในการจัดการศึกษาที่ มีมาตรฐานและเป็นอัตลัก ษณ์ของสถานศึกษา ทั้ง ด้า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. ส่ง เสริม โรงเรี ย นประชารัฐ หรือ ลั ก ษณะเดี ย วกั น โดยแสวงหาความร่ วมมื อ กั บ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ และสถานศึกษาอื่นๆ
กลยุทธ์ 2 : พัฒนาการประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการ :
1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒ นาระบบฐานข้ อมูล ระดับจั ง หวัด และหน่ วยงานที่จั ด
การศึกษา โดยจัดให้มีฐานข้อมูลสาคัญ และมีระบบที่สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ที่ครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ทั้งด้านจานวน และสาขาวิชา โดยการเกลี่ยครู
และความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามประเมินผล แบบมีส่วนร่วม
4. จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาระดั บ ภาค และจั ง หวั ด และตรวจติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
2) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง
3) มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมต่อกันได้ทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงานใน
จังหวัด
4) มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด และระดับภาค
5) จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด พัฒนา และส่งเสริมการศึกษา ในพื้นที่
6) มีรู ปแบบ/แนวทาง/กลไก เพื่อ การจัด สรรงบประมาณด้านการศึ กษาในพื้น ที่อ ย่า ง
เหมาะสมตามความต้องการที่แตกต่างกันระหว่างสภาพปัญหาของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาและ
ความต้องการด้านกาลังแรงงานในพื้นที่
7) จานวนกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปรับบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 สรุปผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลฯ
 บทสรุปเพื่อการวิเคราะห์เชื่อมโยง
การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ดลพบุ รี จั ง หวั ดสิ งห์ บุ รี จั งหวั ดอ่ างทอง และ
จังหวัดชั ยนาท มีหน่วยรั บตรวจที่ได้รับการตรวจราชการ ประกอบด้วย สานั กงานศึกษาธิการจังหวั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สานักงาน กศน. จังหวัด สานักงานการศึกษา
พิ เศษจั งหวั ด โดยผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ ประจ าเขตตรวจราชการที่ 2 พร้ อมคณะ
จากสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ทาการลงพื้นที่รอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 , 15 , 30 สิงหาคม 2561
และวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยเน้นการตรวจติดตามงานตามนโยบายฯ ตามคาสั่งที่ สป. 403/2561
เรื่องนโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามนโยบาย โดยใช้วิธีการ
1) ใช้แบบสอบถามสาหรับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ตอบคาถามหรือกรอบข้อสรุปในรายการข้อมูลสาคัญ
ตามกรอบนโยบาย 2) การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อยืนยันผลการดาเนินงานแล้ว
นาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป

สรุปผลการตรวจราชการฯ
จากการตรวจราชการกรณี ปกติ รอบที่ 1-2 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและสถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสาเร็จได้โดยสังเขป ดังนี้
1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา ได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้ง รายกลุ่มสาระและราย
สาระ (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึ ก ษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 905 แห่ ง มี ก ารตรวจสอบ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ จานวน 850 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.34
โดยจาแนกเป็นรายจังหวัด คือ จังหวัดลพบุรีมีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนครบถ้วนทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง มีการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน 175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.87 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษา จานวน
130 แห่ง มีการวิ เคราะห์จุ ดแข็ งจุดอ่อน จานวน 128 แห่ง คิด เป็น ร้อยละ 98.46 และจั ง หวั ด
ชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน 212 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน 201 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 94.81
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของ
ตนเองได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องรายตั วชี้วัดได้ตรงจุด ผ่านการทากิจกรรมที่หลายหลาย ได้รับการ
พัฒนาโดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทางาน
ร่วมกับเพื่อนได้ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีพัฒนาการด้านการวิเคราะห์
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มีโอกาสได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติมและพร้อมสาหรับการสอบ พร้อมทั้งผู้เรียนตระหนักถึงความสาเร็จ
ของการทดสอบเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ของตนเอง
ตั ว ชี้ วั ด : สถานศึ ก ษา ได้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และแก้ ปั ญ หาจุ ด อ่ อ น
เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 905 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและแก้ ไ ขปั ญ หาจุ ด อ่ อ น จ านวน 833 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.04 โดยจ าแนกเป็ น
รายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรีมีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และแก้ไขปัญหาจุดอ่อนครบถ้วนทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้งหมด
130 แห่ ง มี สถานศึ กษาที่ด าเนิ นการฯ จานวน 128 โรงเรี ยน คิดเป็น ร้อยละ 98.46 จัง หวั ด
อ่างทอง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง มีสถานศึกษาดาเนินการฯ จานวน 165 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
93.22 จังหวัดชัยนาท มี สถานศึกษา จานวน ๒12 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ไข
ปัญหาจุดอ่อน จานวน 15๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.58
ผลที่ เกิ ดกั บผู้เ รีย น คือ ผู้เ รีย นได้รับ การพั ฒนาตนเองอย่างเต็ มที่ ตามศัก ยภาพของ
ตนเอง ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องรายตัวชี้วัดได้ตรงจุดตรงเป้าหมาย และมีความต่อเนื่อง ได้รับการ
พัฒนาโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย เน้นการคิด
วิเคราะห์ สามารถทางานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีความ
คุ้นชินกับรูปแบบข้อสอบ O-Net และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นใน
บางรายวิชาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา มี การกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่ าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET
ตามแนวทางกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ส่วนใหญ่มีการกาหนดเป้าหมายการยกระดับ
ค่าเฉลี่ยฯ คิดเป็นร้ อยละ 100 ได้แก่ จัง หวัดลพบุรี จัง หวัดอ่ างทอง ในส่ว นของจัง หวัดสิ ง ห์บุ รี
มีสถานศึกษาทั้งสิ้น จานวน 130 โรงเรียน มีการกาหนดเป้าหมายฯ จานวน 128 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 98.48 และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กาหนดเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ จานวน 2 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 1.52 และจังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษาทั้งสิ้น จานวน ๒๑2 โรงเรียน มีการกาหนด
เป้าหมายฯ จานวน 207 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.64 และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กาหนดเป้าหมาย
การยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.35
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัด ได้เรียนรู้กิจกรรม
ที่หลากหลาย มีผลงานชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ มีก ารคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ การได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ มีแรงจูงใจทางบวกเพื่อพัฒนาตนเอง ผู้เรียนบางส่วนที่ตั้งใจเรียนจะเกิดการ
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พัฒนาการด้านสมรรถนะ คุณลักษณะตามหลักสูตร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกสาระการเรียนรู้
เพื่อให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนด รวมถึงนักเรียนมีผลการสอบที่สูงขึ้น
การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาทุกระดับ ได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น
การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ เ ขตตรวจราชการที่ 2 มี ส ถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนระดั บ ชั้ น ม.3
ทั้งหมดจานวน 312 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA จานวน 261 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 83.65 ไม่มีการเตรียมความพร้อมครูฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.35
ซึ่ง จ าแนกเป็ น รายจั ง หวัด คื อ จั ง หวั ด ลพบุ รี มีส ถานศึ ก ษา จ านวน 119 แห่ ง จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
มีสถานศึกษา จานวน 60 แห่ง จังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน 68 แห่ง มีการเตรียมความ
พร้อมฯ ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 65 แห่ง มีการ
เตรียมความพร้อมฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.54 และไม่มีการเตรียมความพร้อมครูฯ
จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่ผู้เรียนได้รับ คือ ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง
การประเมิน PISA 2018 มีประสบการณ์การทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และมีความพร้อมรั บการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ
PISA ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่ ระดับชั้น
ม.3 ทั้งหมด 312 แห่ง มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA จานวน
261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.65 ไม่มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.35 ซึ่งหากจาแนกรายจังหวัด คือ สถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนระดับชั้น ม.3 ในจังหวัดลพบุรี มีจานวนสถานศึกษา 119 แห่ง จังหวัดชัยนาท จานวน 68 แห่ง
จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 60 แห่ง มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษาระดับชั้น ม.3 จานวน 65 แห่ง
มีการปรับการเรียนการสอนฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.53 ไม่มีการปรับการเรียนการสอนฯ
จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีการทดสอบด้วยรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถ
อ่านเข้าใจสถานการณ์และสามารถคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่านได้ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการทา
ข้อสอบ
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ตัวชี้วัด : สถานศึกษาเปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของการทดสอบ PISA แก่ผู้เรียน ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ที่เปิดสอนระดับชั้น ม.3 จานวนทั้งสิ้น 312 แห่ง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสร้างสร้างประสบการณ์การทดสอบฯ จานวน 261 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 83.65 ไม่มีการจัดกิ จกรรมฯ จานวน 51 แห่ง คิ ดเป็นร้อยละ 16.35 ของสถานศึกษาทั้งหมด
เมื่อจาแนกจังหวัด พบว่า จังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษาจานวน 119 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษา 60 แห่ง
จังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา 68 แห่ง มีการจัดกิจกรรมฯ ครบถ้วนทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของ
จังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา 65 แห่ง มีการจัดกิจกรรมฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.53 ไม่มีการ
จัดกิจกรรมฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีทักษะการทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความ
มั่นใจในการทาข้อสอบ ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ จากสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นสถานการณ์
ที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน และได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบาย : การจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัด 1 : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ตัวชี้ วั ด 2 : สถานศึ กษามี การจั ดท าระบบป้ องกันภั ยทั้ งภายในและภายนอกสถานศึ กษา
ร้อยละ ๑๐๐
ผลการดาเนินการ
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีสัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม 3-5 ปี คือ
มีประชากรกลุ่ มปฐมวั ย มี ทั้งสิ้ น (ตาม ทร.14) จ านวน 42,754 คน มี ผู้ เข้ าเรี ยน จ านวน 32,980 คน
(42,754 : 32,980) คิดเป็นร้อยละ 77.14
ผลที่ เกิ ดกับผู้ เรียน ได้ แก่ นั กเรี ยนได้ รับการส่ งเสริ มและเตรี ยมความพร้ อมและมีพั ฒนา
ทั้งด้านร่างกาย เช่น พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา เด็กได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยและเข้าถึงโอกาสทางการศึ กษา ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้ และกล้าพูด กล้าซักถาม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล เด็กมีความสุขสามารถเรียนรู้
ผ่านการเล่นกับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งบัน และช่วยเหลือกัน
3. นโยบาย : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนาเทคนิค
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอนร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 2 : Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถเป็น
ครูแกนนา ร้อยละ 80
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ผลการดาเนินการ
สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่เ ขตตรวจราชการที่ 2 มีจ านวนครู ที่ สอนภาษาอั ง กฤษทั้ง หมด
1,445 คน ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ จานวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 23.32 จาแนกเป็น
1) สามารถน าเทคนิ คการเรี ยนการสอนภาษาอั ง กฤษไปใช้ ในการเรี ยนการสอน
ได้จานวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
2) สามารถเป็นครูแกนนาได้จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของครูที่ผ่านการอบรม
ภาษาอังกฤษ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ Boot Camp และสามารถ
นามาใช้ในการเรียนการสอน จะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ ผู้เรียนเกิดทักษะตามสาระการเรียนรู้ ฟั ง พูด (การสื่อสาร) อ่าง และเขียน นักเรียนได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมที่หลากหลายที่ครูได้รับจากการอบรม Boot camp ทาให้นักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อเสริม
การเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีทั้ง สิ้นจานวน 899 แห่ง ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้จานวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.22 สามารถจัดกิจกรรมได้ 879 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
97.77 โดยผ่ า นกระบวนการสื่ อ การเรี ย นการสอนแบบ Interactive การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม
เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ผลที่ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น คื อ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะและประสบการณ์ ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจาวัน สามารถสื่อสารภาษาอัง กฤษได้ กล้าที่จะฝึ กพูดภาษาอัง กฤษ การได้รับความรู้จาก
บุคคลภายนอกและได้รับทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น
4. นโยบาย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ตัวชี้วัด 1 : สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด 2 : สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
ผลการดาเนินการ
สถานศึ กษาในพื้ นที่ ตรวจราชการที่ 2 จ านวน 906 แห่ ง มี การสร้ างกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา จานวน 904 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.78 และมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 : ปีการศึกษา 2561) เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 0.56
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ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยผ่าน
กิจ กรรมที่ ห ลากหลาย มีทั ก ษะการคิ ดเพื่ อ แก้ ปั ญ หา สามารถส่ง ต่ อ การพั ฒนาทั กษะด้ านอื่ น ๆ
มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เกิ ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการปฏิ บั ติ จ ริ ง เกิ ด ความคิ ด รวบยอดจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตัวชี้วัดที่ 1 : สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่ตรวจราชการที่ 2 มีการจัดการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา ในปี
การศึกษา 2560 จานวน 342 แห่ง และปีการศึกษา 2561 มีการบูรณการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
จานวน 513 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50
ผลที่ นั ก เรี ย นได้ รั บ คื อ นั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ศั ก ยภาพ โดยมี ก ารคิ ด เป็ น
กระบวนการ มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมที่มีความท้าทาย มีความสามารถในการสื่อสาร และ
ผู้เรียนมีความรู้ใน 4 วิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
ซึ่งเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและ การทางาน
5. นโยบาย : การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ตัวชี้วัด 1 : จังหวัดได้จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นเขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียน
เพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพทุกแห่ง
ผลที่เกิดกับผู้ เรียน คือ ทาให้ผู้เรีย นได้มีทางเลื อกในการศึ กษาต่อที่หลากหลายตาม
ความถนัด และความต้องการของตนเอง นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนการสอนสายอาชีพ และ
เข้าใจในบริบทการเรียนการสอนสายอาชีพมากขึ้น เข้าเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น สมรรถนะของ
นักเรียนนักศึกษาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและมีงานทา และสามารถประกอบ
อาชีพอิสระได้
ตัวชี้วัดที่ 2 : นักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดี ต่อ
อาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3 : สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนในสายสามัญศึกษา สัดส่วน
๔๒ : ๕๘
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ พบว่า จังหวัดลพบุรี นักเรียนประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึก ษาที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพครบ
ทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี มีจานวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม จานวน
5,609 คน ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีฯ จานวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 99.68 จังหวัดชัยนาท
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มีจ านวนนั ก เรี ยนประถมศึ กษาถึ งระดั บมั ธยม จานวน 6,768 คน ได้รั บการสร้ างทัศ นคติที่ ดี ฯ
จานวน 3,637 คน คิดเป็นร้อยละ 53.74 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง ไม่มีการแจ้งผลว่าได้มีการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
ในส่วนของสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญศึกษา พบว่า จังหวัดลพบุรี
มีสัดส่วนเท่ากับ 37.69 : 62.31 จังหวัดชัยนาท มีสัดส่วนเท่ากับ 43.33 : 45.56 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี
และจังหวัดอ่างทอง ยังไม่ได้แจ้งผลการดาเนินการ ซึ่งในภาพรวมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ
ยังไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีโอกาสเลือกที่จะเรียนตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง ได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติในการทางาน การจัดการ การดารงชีวิตการประกอบ
อาชีพ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย รู้ถึงความถนัดและมองเห็ นเส้นทางชีวิตในอนาคต
สามารถวางแผนด้านการเรียนการประกอบอาชีพในอนาคต
6. นโยบาย : การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
ตั ว ชี้ วั ด 1 : ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการต่ อ สมรรถนะผู้ ส าเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ผลการดาเนินการ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ระดับชั้น
ปวช. ปวส. เข้าทางานในสถานประกอบการจานวนทั้งสิ้น 1,464 แห่ง สถานประกอบการมีความ
พึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาฯ จานวน 1,247 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.18 ของสถาน
ประกอบการทั้งหมด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ
ของ สถานประกอบการ เป็นคนมีคุณภาพ ได้เรียนรู้ตรงตามที่ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
ตัวชี้วัดที่ 2 : อาชีวศึกษาระดับ ปวช. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40
ตัวชี้วัดที่ 3 : ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาระดับ ปวส. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี
ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
ผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จาแนกเป็น
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. จานวนทั้งสิ้น 3,699 คน มีงานทาประกอบอาชีพ
อิสระ จานวน 941 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวนทั้งสิ้น 3,828 คน มีงานทาประกอบอาชีพ
อิสระ จานวน 1,779 คน คิดเป็นร้อยละ 46.47
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานยั งไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เข้ ารั บ
การศึกษาต่อ ซึ่งข้อมูลนี้ไม่นับรวมนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้รับรู้จากสถานประกอบการและสามารถนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง มีแนวทางการวางแผนในอนาคตถึงการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต
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ตัวชี้วัด 4 : ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
ผลการดาเนินการ
ผู้เรี ยนอาชีว ศึก ษาแบบทวิภ าคีใ นพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 ภาพรวมมีผู้ เข้ าเรีย น
อาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,338 คน ปีการศึกษา 2561 จานวน 3380
ดังนั้น จึงมีผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.37 ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด
และจาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
 ระดับชั้น ปวช. มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 1,591 คน ปีการศึกษา
2561 จานวน 1,781 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.94
 ระดับชั้น ปวส. มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 1,162 คน ปีการศึกษา
2561 จานวน 1,517 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.55
 ระดับชั้น ปริญญาตรี มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 85 คน ปีการศึกษา
2561 จานวน 90 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่ มขึ้นร้อยละ 5.88 ทั้งนี้จังหวัด
อ่างทองและจังหวัดชัยนาทไม่ได้แจ้งผู้เรียนระดับชั้นปริญญาตรี
ผลที่ เ กิด กั บ ผู้เ รี ย น คื อ นั ก เรีย น นัก ศึ ก ษามี ก ารประกอบอาชี พ มากขึ้ น มี ง านท ามี
ค่าตอบแทน นักเรียนได้ติดต่อสื่อสารกับครูตลอดเวลา
7. นโยบาย : การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 1 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 2 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่
เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3 : โรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนลดลง
ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัด ทาแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กและแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสมครบถ้วน และมี
โรงเรียนขนาดเล็ก ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จานวน 455 แห่ง
และลดลงจานวน 23 แห่ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.05 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม ได้เรียนกับครูครบทุกวิชาตามหลักสูตร มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีความแตกต่างกั น
มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ครบ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ดีขึ้น
8. นโยบาย : การอ่านออกเขียนได้
ตัวชี้วัด 1 : นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
ภาพรวมสถานศึ กษาในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 มี จ านวนนั กเรี ยนชั้ น ป.1 ทั้ งหมด
14,801 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 14,219 คน อ่านออก จานวน 12,501 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.92 ของนักเรียนที่เข้า รับการประเมิน และเขีย นได้ จานวน 9,449 คน คิด เป็นร้ อยละ
66.45 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งผลการดาเนินงานยังที่ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการอ่าน การเขียน ดีขึ้น
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ตัวชี้วัด 2 : นักเรียนชั้น ป.2- ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
ภาพรวมสถานศึ กษาในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 มี จานวนนักเรี ยนชั้ น ป.2 – ป.3
มีผลการดาเนินงานยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
 ชั้น ป.2 มีทั้งหมด 14,554 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 13,620 คน อ่านออก
ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จานวน 12,191 คน คิดเป็นร้อยละ 89.51 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
และเขียนได้ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จานวน 9,645 คน คิดเป็นร้อยละ 70.81 ของนักเรียนที่เข้ารับ
การประเมิน
 ชั้น ป.3 มีทั้งหมด 14,602 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 14,444 คน อ่านออก
ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จานวน 12,504 คน คิดเป็นร้อยละ 86.57 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
และเขียนได้ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จานวน 8,712 คน คิดเป็นร้อยละ 60.32 ของนักเรียนที่เข้ารับ
การประเมิน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการอ่าน การเขียน
สามารถอ่านคาได้ตามที่ครูกาหนด
9. นโยบาย : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ตัวชี้วัด 1 : สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม
ร้อยละ 100
(พิจารณาจากการผ่านเกณฑ์ของต้นสังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรกุล)
ผลการดาเนินการ
ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวน 905 แห่ง ใช้กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม จานวน 869 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.02 ซึ่งยังไม่บรรลุ
ผลตามตัวชี้วั ดที่กาหนด โดยจาแนกเป็ นจังหวัดลพบุ รี มีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง จั งหวัดสิงห์บุ รี
จานวน 140 แห่ง ใช้กระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือ
มูลนิธิยุวสถิรคุณทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดชัยนาท จานวน 202 แห่ง ใช้กระบวนการการเรียนรู้
และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ จานวน 192 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 95.05 และจั งหวัดอ่ างทอง จานวน 177 แห่ ง ใช้กระบวนการการเรี ยนรู้ และพั ฒนาคุณธรรม
ตามแนวทาง/โครงการของต้นสั งกั ดหรื อมู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุ ณ จ านวน 151 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 85.31
ตามลาดับ
ผลที่ เกิ ดกั บผู้ เรี ยน คื อ นั กเรี ยนมี คุ ณธรรมและท าตั วเป็ นผู้ ท าคุ ณประโยชน์ มากขึ้ น
มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ดีขึ้น สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วั ด 2 : นั กเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมตามโครงการน้ อมนาแนวคิดตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (พิจารณาจากภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และ ๔ มิต)ิ
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ผลการดาเนินการ
นักเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต ทั้งสิ้นจานวน 247,382 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
จานวน 227,975 คน คิดเป็นร้อยละ 92.16 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยจาแนกเป็นจังหวัด
อ่างทอง มีจานวนนักเรียน 44,813 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี
มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 30,911 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 30,599 คน คิดเป็นร้อยละ 98.99
จังหวัดชัยนาท มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 46,503 คน เข้าร่วมกิจกรรม 42,186 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72
และจั งหวั ดลพบุ รี มี จ านวนนั กเรี ยนทั้ งหมด 125,155 คน เข้ าร่ วมกิ จกรรมฯ จ านวน 110,377 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.19 ตามลาดับ
ผลที่ เกิ ดขึ้ นกั บผู้ เรี ยน คื อ นั กเรี ยนมี ระเบี ยบวิ นั ย ขยั น ประหยั ด มี จิ ตสาธารณะท า
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะจากการนาความรู้ไป
ปรั บใช้ ในการสร้ างรายได้ ระหว่ างเรี ยน เกิ ดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง กล้ าแสดงออกในทางที่ ถู กต้ อง
คิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ รู้จักระมัดระวังและป้องกันตนเอง ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท รู้จักการ
ทางานเป็นทีม พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
10. นโยบาย : การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
ตัวชี้วัด 1 : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์กระทรวงฯ สู่การปฏิบัติได้ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและระดั บ จั ง หวั ด มี ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนา
คุณภาพทุกด้านตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีทักษะการดารงชีวิตเพิ่มขึ้น
ตั ว ชี้ วั ด 2 : ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและระดั บ จั ง หวั ด สามารถจั ด ระบบ ข้ อ มู ล
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สานักงานศึก ษาธิการจัง หวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 สามารถจั ดระบบข้อมู ล
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ ครบถ้วนทุกหน่วย
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ไ ด้รับ คือ ข้อมูลทางการศึ กษาสามารถจัด เก็บได้อย่ างเป็ นระบบ และสามารถ
กาหนดนโยบาย แนวทางการวางแผน ติดตามในการพัฒนาผู้เรียนและทางานด้านการศึกษาหรือ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว เกิดประโยชน์ และช่วยทาให้การศึกษาในภาพรวม สร้างโอกาส
สร้างคุณภาพ และความเสมอภาคให้ทุกคนสามารถประสบความสาเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
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ตัวชี้วัด 3 : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด มีกระบวนการประสานงานและ
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ เ ป็ น ที่ พึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจัง หวัด มีกระบวนการประสานงานและพัฒนา
เครื อข่ า ยการปฏิ บัติ ง านที่ มีป ระสิ ท ธิเ ป็ นที่ พึ ง พอใจของผู้ รั บบริ การและผู้เ กี่ ยวข้ อง ครบถ้วนทุ ก
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึง พอใจ การประสานงานด้าน
การศึกษา การข่าวสารต่าง ๆ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทันสมัย
***ส าหรับประเด็นนโยบายตรวจราชการฯ ข้อที่ 11 และ ข้อ 12 ซึ่ง เกี่ยวกับนโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ตามล าดับ ซึ่ง ไม่ได้ จัดอยู่ในหั วข้อการสรุปรายงานผลการตรวจฯ ในครั้ง นี้
เนื่องจากเป็นประเด็นทีล่ ะเอียด ลึกซึ้ง และจาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนในภาพรวมจากข้อมูล การรายงาน
ผลทั้งประเทศ เพราะอาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้ รวมทั้งยังจัดเป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ในเขตภาคกลางภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2***

13. นโยบาย : การพัฒนาครูทั้งระบบ
ตัวชี้วัด 1 : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนาผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ผลการดาเนินการ
ครู ใ นพื้ น ที่เ ขตตรวจราชการที่ 2 มีจ านวนทั้ ง สิ้ น 6,277 คน ผ่ า นการพั ฒ นาตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน จานวน 5,337 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.02 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ ครูนาความรู้และเทคนิคที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอน
ทาให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ต่ อ ผู้เ รี ย น โดยนัก เรี ย นมี ก ารพัฒ นาทัก ษะที่ มีค วามหลากหลาย เกิ ด การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นนักคิดอย่างมีเหตุผล สนุกสนานกับการเรียน มีเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ
ทาให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนการสอนแบบเดิมๆ เด็กอยากเรียนมากยิ่งขึ้ นและทาให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 2 : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นาผล
การพัฒนามาปรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
ครูในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้ างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) จานวน 7,231 คน สามารถนาผลการพัฒ นามาปรับการเรียนการสอนได้ จานวน
6,999 คน คิดเป็นร้อยละ 96.79 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด

๙๗

ผลที่ เกิดกับผู้ เรียน คื อ ครูมีเทคนิ ควิธี การสอนใหม่ ๆ ส่ งผลให้นั กเรี ยนได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจการเรียน อัตราการขาดเรียนน้อยลง
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้น
14. นโยบาย : การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 : ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด /ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ได้ จั ด ท า
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ตัว ชี้ วัด ที่ 2 : ส านั กงานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด /ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา เขต 1 ได้
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดาเนินการ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ระดับจังหวัด ได้แก่ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และระดับพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วน พร้อมทั้งได้มีการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่ การศึกษา ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ซึ่งบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในตัวที่ 1 และ 2
 ระดับจังหวัด
ผลที่ได้รับ คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือเนตรนารี
มีร ะเบี ย บ มี วินั ย มี ค วามรัก ความสามั คคี มี ค วามเข้ม แข็ ง อดทน สอดคล้ อ งตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางลูกเสือ มีระเบียบ
วิ นั ย มากขึ้ น ภู มิ ใ จในตนเอง รู้ จั กรั บ ผิ ด ชอบต่ อหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี ความอดทนต่ อความ
ยากลาบาก มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ประหวัด อดออม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตสาธารณะ
จิตอาสา รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้ง มีความรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวัง พิษภัยของ
ยาเสพติด
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
การใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี (Civic Education)
ตัวชี้วัด 1 : สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึ กษาในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 มี จ านวน 911 แห่ ง ใช้ กระบวนการลู กเสื อและ
ยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) จานวน
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909 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.78 ไม่ใช้กระบวนการลูกเสือฯ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.22 จึงยังไม่บรรลุผล
ตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ ได้ รับ คื อ นักเรีย นได้รั บการถ่ ายทอดกิ จกรรมลูก เสื อที่ ถูก ต้องซึ่ง เป็ นกิ จกรรม
ที่ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม ผู้เรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสียสละ มีจิตอาสา อดทน
อดกลั้น พร้อมช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนด้วยความเต็มใจ

ข้อเสนอแนะในภาพรวมของสถานศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๒
จากผลการดาเนินการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ มิติด้านปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ยัง เกี่ยวข้องในเรื่องของความไม่
พร้อมในการปรับตัวของสถานศึกษา โดยเฉพาะองค์ประกอบในเรื่องผู้บริหาร ครู อุปกรณ์และสื่อ
เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทั้ง นี้ บริบทของการแก้ไ ขและพัฒนา
เพื่อใช้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนให้ทุกประเด็นนโยบายการตรวจราชการ จาเป็นต้องอาศัยกลไก
สาคัญเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบควบคู่ทุกมิติ ดังนี้
๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาในความรับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๒ จาเป็นต้อง
๑.๑ มีการปรับพื้นฐานองค์ความรู้แบบทักษะให้ผู้เรียนได้นาผลการสอนไปใช้ประโยชน์
โดยมุ่งเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี
๑.๒ การแก้ปัญหาจุดอ่อนเพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด) ของสถานศึกษาในพื้นที่
ต้องมุ่งเน้นการลดภาระครู และปัญหาครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงสาขาวิชา เป็นสาคัญ การนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่นารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ ในชั้นเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และสื่อ
ดิจิทัล การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA และไปใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
ซับซ้อนกัน
๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย จาเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
โดยเฉพาะการจัดเก็บเก็บข้อมูลที่ไม่ชัดเจน การสร้างต้นแบบสถานศึกษาที่ดีเพื่อขยายผลและต่อยอด
ทั้ง นี้ สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรกาหนดอัตรากาลัง ให้มีครูผู้สอน
ปฐมวัย (เอกปฐมวัย ) อย่างน้อยโรงเรียนละ ๑ คน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปฐมวัย และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพตามที่สถานศึกษาปฐมวัยกาหนด
๓. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากปัญหาส่วนใหญ่ในการขยายผลตามโครงการ Boot
Camp และการจัดอบรมสาหรับโรงเรียนเกี่ยวกับ Master Trainer ควรปรับระยะเวลาการฝึกอบรม
ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเอื้อให้ครูได้ดูแลนักเรียนได้เต็มที่ และควรเร่งส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานศึ ก ษา โดยพยายามจั ด สภาพแวดล้อ มทั้ง ในและนอกห้ องเรีย น เพื่ อ เสริ มสร้ า งทั ก ษะด้ า น
ภาษาอั ง กฤษอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การมี ก ารเปิ ด สอบศึ ก ษานิ เ ทศก์ ข อง สพป. ที่ เ ป็ น วิ ช าเอก
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ภาษาอังกฤษให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาอย่ างทั่วถึง โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
๔. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่ง เสริม
ทักษะต่อผู้เรียนจาเป็นต้องสนับสนุน
๔.๑ ใช้รูปแบบกิจกรรม PLC ผ่านกระบวนการ Active Learning ตามบริบทหรือ
ความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้
ด้านการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้เทคนิคการคิดวิเคราะห์
๔.๒ หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษาด้ าน STEM EDUCATION
ต้องร่วมมือกันจริงจังในการปรับกระบวนการเพื่อนาไปใช้ด้านหลักสูตร วิธีการ และการสรุปติดตาม
ผลเชิงประจักษ์ แบบไม่ยุ่งยากซับซ้อนต่อการเรียบเรียงข้อมูล เพื่อลดภาระให้กับสถานศึกษาและเป็น
ควรเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างนอกกรอบ สร้างสรรค์ จากการใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์แบบ STEM EDUCATION
5. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
5.1 การจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับ
จังหวัด
แม้ปัจจุบันหน่วยงานเชิงพื้นที่จะพยายามขับเคลื่อนให้สัดส่วนระหว่างผู้เรียนสายสามัญ
กับสายอาชีพเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น แต่จาเป็นต้องเร่ งส่งเสริมแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนกลางควรกาหนดนโยบายสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมมาตรการรองรับคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้
ผู้เรียนจบแล้วมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรียน การชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการเรียนสายอาชีพ และการ
พยายามเร่งปรับค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรีย นให้เกิดแรงจูง ใจต่อการเลือกเรียนสายอาชีพใน
อนาคต
5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพ
ปั ญ หาส าคั ญ คื อ การขาดครู แ นะแนว การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มจากครอบครั ว และ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่มุ่งชี้ให้เห็นถึง ประโยชน์และแรงจูง ใจที่ควรตัดสินใจเลือกเรียนในสาย
อาชีพ ทั้งนี้ ทุกสถานศึกษาควรมีการกาหนดสัดส่วนการรับนักศึกษาให้เกิดผลขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพื่อการเพิ่มสัดส่วนผู้เข้าเรียนสายอาชีพให้มากขึ้ น การมุ่งพัฒนาผู้บริหาร
และครูแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจและจานวนเพียงพอต่อการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้เรียน
ในแต่ละสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูประจาชั้นเรียนมีการนิเทศ ติดตาม และดาเนิน
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ปรับค่านิยมหรื อทัศนคติต่อการสนใจและสร้าง
แรงจูงใจเพื่อเลือกเรียนสายอาชีพในอนาคต
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6. การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
พบว่า สมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ และ
การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ์ตรงใน
การฝึกอาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ควรมุ่งส่งเสริมในแต่ละเรื่อง
ดังนี้
6.1 สมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
ควรมีการจัดประชุมเพื่อหารือและจัดทาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการรับผิดชอบด้านศักยภาพแรงงานจากนักศึกษาในอนาคต
6.2 การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรด้านวิชาชีพโดยสร้างการ
มีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการร่วมวางแผนด้าน
หลักสูตรการเรียน การสอนที่สอดคล้องต่อความต้องการตามสายงานวิชาชีพในอนาคต การพัฒนา
เทคนิคการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมสู่โลก
วิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานพื้นที่
6.3 การจั ด อาชี ว ศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ สถานประกอบการเพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ
อาชีวศึกษา
มีประสบการณ์ตรงในการฝึกอาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน
ควรเพิ่ม ช่อ งทางและประสิ ทธิ ภาพในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นักศึ กษา
เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านวิชาชีพให้ครบถ้วนและพร้อมสาหรับการไปทางานได้ทันทีภายหลังการจบ
การศึกษาตามหลักสูตร โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการในพื้นที่
7. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
การพัฒนารูปแบบการบริห ารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน จาเป็นต้ องมีการ
กาหนดนโยบายหลั ก จากส่ ว นกลางลงสู่ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ร ะดั บ พื้ น ที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะการไม่ปรับเปลี่ยนผู้บริหารและนโยบายหลักตามกระแส
การเมือง ความไม่ต่อเนื่อง ในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นปัญ หาสาคัญ อย่างยิ่ง ในขณะนี้
ทั้ง นี้ ทุ ก บริ บ ทความไม่ เ พี ย งพอและข้ อ จ ากั ด ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาต้อ งมี บ ทบาทส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปรั บแก้ ข้ อ กฎหมายร่ ว มกั น โดยเฉพาะ
ข้อบังคับที่จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การสรรหาจานวน
และอัตรากาลังบุคลากรในโรงเรียนที่เพียงพอ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตาม
มาตรฐานที่ส่วนกลางกาหนด รวมไปถึง การจัดทาคู่มือเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างเป็นรูปธรรมจริงจัง
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8. การอ่านออกเขียนได้
8.1 การอ่านออก เขียนได้
มีแนวโน้มในการเร่งแก้ไขและพัฒนาที่ดีขึ้ นจากสถานศึกษาในพื้นที่ แต่ต้องเร่งส่งเสริม
ในเรื่องความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น โดยเฉพาะในการเร่งลดสาเหตุ
ปัญ หาที่ส่ ง ผลต่ อ ตั วผู้ เ รี ยนจนท าให้ ก ารอ่ า นและเขี ย นหรื อ ใช้ ภาษามีปั ญ หาตั้ ง แต่ร ะดั บพื้ น ฐาน
ซึ่งปัญหาเหล่านั้น คือ ปัญหาการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้และใช้
ภาษาเพื่ออ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงชั้นที่กาลังเรียนอยู่ การขาดการกระตุ้นและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนรักการอ่าน การใช้ภาษาเพื่อฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างถูกต้องเหมาะสมตามช่วงวัย การ
ขาดเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูผู้สอนอย่างเหมาะสมและหลากหลาย โดยเฉพาะการนา
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน การให้ความสาคัญที่ยังไม่เพียงพอสาหรับการ
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาบางแห่งในพื้นที่ ทั้งนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้อง
ให้ความสนใจและร่วมมือกันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้น
8.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
นโยบายการเรียนรวบ/ยุบเลิก ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความไม่ต่อเนื่องในการ
จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นการอ่ า นคล่ อ งเขี ย นคล่ อ งของผู้ เ รี ย น ส่ ว นกลางหรื อ
กระทรวงศึกษาธิการต้องชั ดเจนสาหรับนโยบายดัง กล่าว เพราะเป็นสาเหตุโดยตรงต่อการสรรหา
อัตรากาลังครูด้านภาษาที่ไม่เพียงพอในสถานศึกษา นอกจากนี้ ข้อมูลการส่งเสริมหลักสูตร วิธีการ
เรี ยนการสอนแบบบู ร ณาการการเรี ยนรู้ ในชั้น เรี ยนเพื่ อส่ ง เสริม ให้ ผู้เ รีย นอ่ า นคล่อ ง เขี ยนคล่ อ ง
ปัจจุบันยังน้อยเกินไป เทคนิคและเนื้อหาบางอย่างในรายวิชาด้านภาษาต้องพัฒนาสื่อการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเอื้อให้ทักษะผู้เรียนได้ฝึกฝนบ่อยหรือต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผล การจัดทาแผนพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคลและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการดูแลนักเรียนด้านการอ่านออก เขียนได้
และการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ควรเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารแต่ละสถานศึกษาเร่งดาเนินการในปัจจุบัน
9. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
9.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้น
สังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ในภาพรวมพบว่า การดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมมีความหลากหลายรูปแบบ
แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากภาระงานของสถานศึกษาที่มี
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบกับการจานวน
นักเรียน ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่ ครบตามเป้าหมายในช่วงแรกจึงไม่อาจขยายผลได้อย่างทั่วถึงใน
แต่ละสถานศึกษาในพื้นที่
ทั้งนี้ แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรมีการกาหนดกิจกรรม
ที่เป็นจุดเน้นสาคัญเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติและพยายามสร้างต้นแบบที่ดี (Best practice) ให้มากขึ้น
เพื่อขยายผลอย่างมีส่วนร่วมในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
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9.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิต
ในภาพรวมพบว่า การวัดและประเมินผลการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จริง
ในชีวิตประจาวันของนักเรียนยังไม่ชัดเจน ปัญหาการจัดเก็บข้อมู ลและเชื่อมโยงประมวลผลแต่ละ
กิจกรรมยังขาดความต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีการเชื่อมโยงศาสตร์ดังกล่าวแต่ยังขาดเทคนิควิธีการในการ
ตั้งคาถามเชิงสืบสอบเพื่อให้เกิดผลงานหรือชิ้นงานเชิงประจักษ์ต่อการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ ควรเร่ ง กระตุ้ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด รู ป แบบกิ จ กรรมที่ มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
ประสบการณ์ใ หม่ ๆ ภายใต้ หลัก การคิด และปฏิ บัติ ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะในศาสตร์พระราชาต้องครอบคลุมในทุกบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนได้ โดยเฉพาะการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การถอดบทเรียน การสร้างแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา การจัดทาคู่มือ /แนวทางเพื่อจัดกิจกรรม
ชุดฝึกอบรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพการคิดและขยายผลให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผ่านการ
สร้างชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง การสร้างต้นแบบที่ดี (Best practice) ให้มากขึ้นเพื่อขยาย
ผลไปสู่การวิจัยและผลงานทางวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่ เหล่านี้เป็นต้น
10. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
10.1 การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัด
และระดับภาค
ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวมคือ การบริหารงานยังแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกัน
อย่างแท้จริงจึงส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แบบกระจายอานาจสู่พื้นที่ไม่อาจบรรลุ
เป้าหมายได้ตามที่วางไว้ โดยเฉพาะปัญหา/อุปสรรคในการประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลยังไม่เกิด
การเชื่อมโยงข้อมูลการนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเนื่องจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดังกล่าว
ยัง ไม่เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการรายงานข้อมูลในแต่ละมิติ การขาดบุคลากรที่จะช่วย
ผลักดันแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติยังเป็นปัญหาหลักในแต่ละหน่วยงานระดับพื้นที่ ปัญหาความ
ไม่พร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน การขาดงบประมาณเพื่อการจัดสรรและบริหารจัดการ
อย่างทั่วถึง รวมไปถึงการประสานความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่อาจบูรณาการรูปแบบการรายงานผลที่เป็นเอกภาพได้จึงส่งผลให้ข้อมูลเกิด
การกระจัดกระจายและซับซ้อนยุ่งยาก
สาหรับแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การกระจายอานาจ
จากหน่วยงานในส่วนกลางเพื่อสร้างความเข้าใจจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องตรงกัน มีการบูร
ณาการแผน ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน มีแบบฟอร์มเพื่อการติดตามและรายงานผล
อย่างเป็นเอกภาพเพื่อลดปัญหาความซ้าซ้อนและยุ่ง ยากในการเรียบเรียงหรือบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศในระดับพื้นที่การจัดลาดับสายงานและสายการบัง คับบัญ ชาต้องสอดคล้องต่ อระเบียบ
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บริหารราชการแผ่นดินเพื่อขจัดปัญหาการทางานแบบแยกส่วนและก่อให้เกิดปัญหาการบูรณาการการ
ทางานร่วมกันในทุกมิติ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการศึกษาในแต่
ละบริบทควรชัดเจน เชื่อมโยง และใช้งานง่าย ส่วนกลางควรเร่งจัดสรรงบประมาณให้กับสานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด อย่ า งเพี ย งพอและมี ก รอบระยะเวลาเพื่ อ การวางแผนการด าเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งควรเร่ง ให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องการจัดทา
Big Data ให้แก่หน่วยงานแต่ละระดับ โดยเฉพาะการนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
10.2 การจั ด ระบบและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อการศึกษา เพื่อการวางแผนและการกากับ ติดตาม ประเมินผล
บางหน่วยงานไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดส่งข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งยัง
ขาดความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแนวทางการทางานเรื่ องฐานข้อมูล การใช้
ระบบ E-Office ของบางจัง หวั ด ยัง ไม่ เ อื้อ อานวยต่อ การจั ด เก็ บและส่ ง ไฟล์ เ อกสาร รวมทั้ง ผู้ ที่
รับผิดชอบในการให้บริการเรื่องข้อมูลทั้งรับและส่งยังขาดความตระหนักถึงความสาคัญในเนื้องานจน
ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
ส าหรั บ แนวทางเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาข้ า งต้ น คื อ หน่ ว ยงานระดั บ พื้ น ที่
จาเป็นต้องปรับฐานการจัดข้อมูลในระบบให้มีเอกภาพและมีรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการสร้าง
ความเข้าใจและใช้งาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบที่ส่วนกลางกาหนด
โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงกับฐานระบบ E-Office ของสานักงานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคได้ รวมทั้งการกาหนดแนวทางเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานบุคลากรเพื่อรับผิดชอบด้านฐานข้อมูล
โดยตรงของหน่วยงานควรมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานเชิงบูรณาการร่วมกันให้
เกิดผลอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม
10.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติในระดับพื้นที่
บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัจจุบันยังไม่เพียงพอจึงส่งผลให้การปฏิบัติงาน
บางเรื่องล่าช้ากว่ากาหนด การประสานเครือข่ายการทางานในระดับชุมชนท้องถิ่นยัง ไม่ครอบคลุม
พื้นที่เป้าหมายเนื่องจากความแตกต่างด้านสายการบังคับบัญชาและการตระหนักต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันเชิงพื้นที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่ส่วนกลางควรดาเนินการ คือ ควรกาหนดโครงสร้างและจัดสรร
กาลังคนให้เพียงพอ รวมทั้งควรมีการปรับแก้ไขคาสั่งที่ 19/2560 ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สามารถสั่งการโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นได้ รวมทั้ง แก้ไขคาสั่งให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถ
สั่งการโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ ซึ่งจะทาให้การขับเคลื่อนนโยบายแบบกระจายอานาจ
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่เกิดผลเชิงประจักษ์มากขึ้นและมีทิศทางที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันอย่าง
ชัดเจนตามลาดับ
***ส าหรั บ ประเด็ น นโยบายตรวจราชการฯ ข้ อ ที่ 11 และ ข้ อ 12 ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ นโยบายการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ตามล าดับ ซึ่ง ไม่ได้ จัดอยู่ในหัวข้อการสรุปรายงานผลการตรวจฯ ในครั้ง นี้

๑๐๔
เนื่องจาก เป็นประเด็นทีล่ ะเอียด ลึกซึ้ง และจาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนในภาพรวมจากข้อมูล การรายงาน
ผลทั้งประเทศ เพราะอาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้ รวมทั้งยังจัดเป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ในเขตภาคกลางภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2***

13. การพัฒนาครูทั้งระบบ
13.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาด้านจานวนวิทยากรที่ไม่ครบตามสัดส่วนที่เหมาะสม ผู้เข้าอบรม
ไม่ตรงตามที่ขออนุมัติกับคุรุพัฒนา รวมทั้งวิทยากรเป็นคนละคนกับที่คุรุพัฒนาอนุมัติ ประกอบกับจานวน
วัสดุอุปกรณ์ ชั่วโมงการอบรม ที่ยังไม่ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร บางครั้งหน่วยงานพัฒนายกเลิกการ
อบรมแต่ไม่แจ้งให้ครูที่ลงทะเบียนทราบจึงส่งผลให้ครูต้องเดินทางไปอบรมแต่ไม่ได้รับการอบรม หรือ ย้าย
สถานที่อบรมแต่ไม่แจ้งให้ครูที่เข้ารับการอบรมทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ครูบางคนไม่อ่านคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในภายหลัง ระยะเวลาที่ให้ครู Booking หลักสูตรที่สนใจผ่านเว็บไซต์ ยังไม่
เพียงพอในรอบเวลา 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ครูแย่งกัน Booking/Shopping บางคนไม่สามารถดาเนินการได้ทัน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาควรมี การประสานกั บหน่ วยงานพั ฒนาครู เพื่ อร่ วมกั นวางแผนให้ ดี กว่ านี้ ทั้ งรุ่ น
กาหนดการ และการบริหารจัดการระบบเพื่อการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้ง
สาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ การเสนอ
ให้มีการปรับปรุงลงทะเบียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนตามปฏิทินพัฒนาครูแบบครบวงจรตาม
หลั ก สูต รอั จฉริ ย ะ 4.0 หน่ว ยงานส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน (สพฐ.) ควรมี
แผนพัฒนาครูตามโครงการที่ช่วยเหลือครูด้านการลงทะเบียนแบบ Booking/Shopping โดยเฉพาะ
การเอื้อให้ครูกาหนดแผนพัฒนาตนเองได้ในช่วงก่อนปิดภาคเรียน การพัฒนาครูด้วยระบบคูปองไม่ควร
ต้องผ่านระบบเว็บไซต์ เพราะกรณีที่ระบบไม่เสถียร สถาบันคุรุพัฒนาต้องสามารถรับรองการแจ้งให้
สานัก งานเขตพื้น ที่ท างการศึก ษา แจ้ง สถานศึ ก ษาทุ กแห่ง ให้ ครู สามารถคั ดเลือกหลักสูตรได้ตาม
แผนพัฒนาตนเองต่อไป รวมทั้งควรมีการกาหนดกรอบแนวทางการกากั บ ติ ดตาม และประเมินผลที่
ชัดเจน เป็นระบบ สามารถเป็นพี่เลี้ยงคอยเชื่อเหลือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตรทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลั งการอบรม หากหน่ วยพัฒนาครูหน่วยใดไม่ ปฏิ บัติ ตามก็ควรมีการประกาศขึ้ น
Black list ทันที
13.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมขนแห่งการเรียนรู้ : PLC
ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินการตามวิธีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ PLC
โดยมีการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีก ระบวนการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับชุมชนพื้นที่ได้
เกือบ 100% ในทุกจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตพื้นที่แต่ละจัง หวัด และผลการนิเทศ
ติดตามการนา PLC ไปใช้ในทางปฏิบัติสามารถสร้างเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ให้ครู ส่งผลให้นักเรียน
เรียนรู้ได้มากขึ้นอย่างมีแรงจูงใจ อัตราการขาดเรียนน้อยลง และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น
ทุกรายวิชาที่ใช้กระบวนการ PLC
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14. การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
14.1 การจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปัญหาส่วนใหญ่คือเรื่องข้อจากัดด้านงบประมาณและความล่าช้าในการจัดสรรและบริหารจัดการ
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงเทคนิคและสามารถแก้ไขได้ในอนาคต สาหรับข้อเสนอแนะในภาพรวม คือ การเร่งแก้ไข
เรื่องความรวดเร็วในการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมลูกเสือให้เพียงพอและเอื้อต่อการบริหารจัดการให้
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละกิจกรรมทั้งลูกเสือและเนตรนารีสามารถนามาประยุกต์
ใช้ในโรงเรียน ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
14.2 การใช้ กระบวนการลู กเสือและยุวกาชาดในการจั ดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเพลเมืองดี (Civic Education)
ปัญหาและอุปสรรคหลัก คือ เรื่องสถานศึกษาบางแห่งที่ยังจัดตั้งกองลูกเสือไม่ได้เนื่องจาก
วุฒิของผู้บังคับบัญชาไม่ตรง สถานศึกษาบางแห่งยังไม่สามารถจัดอบรมให้กับผู้เรียนได้ทุกคน รวมทั้ง
ผู้เรียนยังไม่มีความพร้อมในเรื่องเครื่องแต่งกายลูกเสือ สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คือการปรับเปลี่ยนให้ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาในเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยเฉพาะการนาหลักการและวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง
กั บ สรุ ป ผลการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
ในภาพรวมของการเชื่อมโยงข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติระหว่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง หรือ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค 2 (ปรับใหม่) กับผลสรุปจากการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้

๑๐๖

ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลระหว่างแผนบูรณาการด้านการศึกษา
เชิ ง พื้ นที่ ในเขตภาคกลางกั บสรุป ผลการตรวจราชการฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นนโยบายและ
ตามแผนบูรณาการ
รายละเอียด
ด้านการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง/
เชิงพื้นที่
สอดคล้องจาก
ในเขตภาคกลาง
ผลสรุป
ของสานักงาน
การตรวจราชการ
ศึกษาธิการภาค 2
และติดตาม
ประเมินผล
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติ

เหตุผล
ความสอดคล้อง/
ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ

- นโยบายข้อที่ 4 : - กระตุ้นให้
การพัฒนาทักษะ สถานศึกษาใช้
การคิดวิเคราะห์
นวัตกรรมหรือจัด
กระบวนการเรียน
การสอน ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถสร้าง
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ได้ด้วย
ตนเอง

ปัญหา/อุปสรรค
ที่พบเป็นข้อสังเกต
ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการดาเนินการ
ในอนาคต

- รูปแบบ Active
Learning ยังไม่ได้
ถ่ายทอดไปยังผู้เรียน
ในสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง และทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพื้นที่ยังขาด
การประสานความ
ร่วมมือเพื่อวาง
หลักสูตรและวิธีการ
เรียนการสอนที่คิด
นอกกรอบหรือไปช่วย
กระตุ้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ให้กับ
เด็ก โดยเฉพาะ
รูปแบบโครงการ/
กิจกรรมที่สร้างสรรค์
เน้นการฝึก ให้ผู้เรียน
คิดด้วยระบบ STEM
Education หรือ
ระบบ อื่น ๆ
ที่ช่วยสนับสนุน
การฝึกคิดใน
รูปแบบต่าง ๆ

- ควรวางแผนการเรียน
การสอนที่ใช้โครงการ/
กิจกรรมที่สามารถ
กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด การคิด
วิเคราะห์และเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การระดมความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการกาหนด
หลักสูตร วิธีการเรียนรู้
ด้วยการทดลองคิดและ
ปฏิบัติพิสูจน์ผล รวมทั้ง
การสนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายทอดทักษะ
องค์ความรู้สู่ผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์
สามารถนาโจทย์จาก
การคิดวิเคราะห์ไปต่อ
ยอดและปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง

๑๐๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นนโยบายและ
ตามแผนบูรณาการ
รายละเอียด
ด้านการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง/
เชิงพื้นที่
สอดคล้องจาก
ในเขตภาคกลาง
ผลสรุป
ของสานักงาน
การตรวจราชการ
ศึกษาธิการภาค 2
และติดตาม
ประเมินผล
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

- นโยบายข้อที่ 14
:
การพัฒนาผู้เรียน
และเยาวชนผ่าน
กระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด

- นโยบายข้อที่ 5 :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การเพิ่มสัดส่วน
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อสร้าง ผูเ้ รียนสายอาชีพ
กาลังคนที่สอดคล้อง
กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและ
ประเทศ

เหตุผล
ความสอดคล้อง/
ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ

ปัญหา/อุปสรรค
ที่พบเป็นข้อสังเกต
ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการดาเนินการ
ในอนาคต

- มีการขับเคลื่อน
และดาเนินการตาม
แผนพัฒนาลูกเสือ
และยุวกาชาด
ในแต่ละจังหวัด
ภายใต้การดูแล
รับผิดชอบของ
สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2
ผ่านความร่วมมือ
ของสถานศึกษาใน
พื้นที่อย่างมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน
โดยเฉพาะการสร้าง
คุณลักษณะและ
ถ่ายทอดความเป็น
พลเมืองดีให้กับ
ผู้เรียน (Civic
Education)

- ข้อจากัดด้านระยะเวลา
และความล่าช้าในการ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่ง
จัดเป็นปัญหาเชิงเทคนิค
เป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้
ได้แก่ ปัญหาการจัดตั้ง
กองลูกเสือไม่ได้อัน
เนื่องมาจากความไม่
พร้อมของสถานศึกษา
ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้เรียน ในการเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละครั้ง

- ควรเร่งแก้ไขเรื่องกรอบ
ระยะเวลาในการจัดสรร
งบประมาณเกี่ยวกับ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาดให้รวดเร็ว
เพียงพอ และเอื้อต่อการ
บริหารจัดการ
ในสถานศึกษาตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ รวมทั้ง
ควรปรับเปลี่ยนให้ครูใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษาให้ได้รับ
การพัฒนาในเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด ทั้งหลักการ
และวิธีปฏิบัติที่มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์คุณภาพระดับ
สากล

- กาหนดสัดส่วน
ผู้เรียนสาย
อาชีวศึกษาที่ต้อง
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนในสายสามัญ
ศึกษา

- ภาพลักษณ์ของการเรียน
สายอาชีพยังไม่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีพอและ
ยังขาดครูแนะแนวใน
สถานศึกษาเพื่อให้
คาปรึกษา แนะนา และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการ
สร้างแรงจูงใจต่อนักเรียน
และผู้ปกครองอย่าง
ต่อเนื่อง

- ควรเร่งส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีของการเรียนต่อในสาย
อาชีพอย่างต่อเนื่อง การสร้าง
แรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวก
จากครูแนะแนวสู่นักเรียน
และผู้ปกครองที่เพียงพอ
โดยเฉพาะแผนพัฒนา
รายบุคคลของผู้เรียนใน
อนาคตที่ควรชัดเจนสามารถ
สร้างแรงจูงใจเพื่อเลือกเรียน
ต่อในอนาคตได้

๑๐๘
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษา
เชิงพื้นที่
ในเขตภาคกลาง
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

ประเด็นนโยบายและ
รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง/
สอดคล้องจาก
ผลสรุป
การตรวจราชการ
และติดตาม
ประเมินผล
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2
- นโยบายข้อที่ 6 :
การพัฒนากาลังคน
ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
ภายในประเทศ

- นโยบายข้อที่ 8 :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
พัฒนาและเสริมสร้าง การอ่านออกเขียนได้
ศักยภาพคนอย่าง
เหมาะสมทุกช่วงวัย
รวมทั้งการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน

เหตุผล
ความสอดคล้อง/
ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ

ปัญหา/อุปสรรค
ที่พบเป็นข้อสังเกต
ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการดาเนินการ
ในอนาคต

- มีเป้าหมายของอัตรา
การมีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
ภายใน 1 ปี มากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

- การประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการในพื้นที่ยังน้อย
เกินไป จึงส่งผลให้การเตรียม
ความพร้อม กาลังคนจาก
สายอาชีวศึกษาหรือ
อุดมศึกษายังไม่สอดคล้อง
ต่อศักยภาพในสายงานอาชีพ
ที่ต้องการในอนาคต รวมทั้ง
การจัดประสบการณ์วิชาชีพ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมยัง
ขาดการนิเทศและติดตาม
ที่เพียงพอจึงส่งผลให้การ
ผลิตกาลังคนมีปัญหา
ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ

- ภาพรวมของ
สถานศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 มีจานวน
นักเรียนระดับ
ป.1 – ป.4 อ่านออก
เขียนได้ และ อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง มาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบจากการย้ายถิ่น
ฐานบ่อยของผู้ปกครอง
ทีส่ ่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถ
เรียนรู้การใช้ภาษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง การขาดการกระตุ้น
และสนับสนุนให้มีนิสัยรัก
การอ่านอย่างต่อเนื่องและ
เพียงพอ ประกอบกับครู
ในสถานศึกษายังขาดเทคนิค
ในการถ่ายทอดทักษะความรู้
ด้านภาษาด้วยวิธีฟัง พูด
อ่าน และเขียน รวมทั้ง
สถานศึกษาหลายแหล่งยังไม่
รู้จักการนาเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้อ่านออก เชียนได้ หรือ
การอ่านคล่องเขียนคล่อง
ตามหลักสูตร

- ควรจัดประชุมเพื่อหารือและ
จัดทาข้อตกลงร่วมกัน ที่
ชัดเจนกับสถานประกอบการ
ในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนา
หลักสูตร การกาหนด
แนวทางการจัดประสบการณ์
วิชาชีพในรูปแบบที่
หลากหลาย และตรงต่อ
การวางแผนผลิตกาลังคน
ในอนาคต รวมทั้งควรมีการ
เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ให้ผู้เรียนมีงานทาทันที
ภายใน 1 ปี ภายหลังจบ
การศึกษาตามหลักสูตร
- ควรจัดประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษาและ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน
บ่อยของแต่ละครัวเรือน การ
วางแผนการเรียนซ่อมเสริม
พิเศษให้กับกลุ่มนักเรียนที่มี
ปัญหา โดยเฉพาะ การพัฒนา
ศักยภาพให้เรียนรู้เทคนิคและ
วิธีการนาเทคโนโลยีเข้ามา
ผสมผสานเพื่อการถ่ายทอด
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนไปสู่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้อ่านออก
เขียนได้ และ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานแต่ละช่วงชั้น

๑๐๙
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษา
เชิงพื้นที่
ในเขตภาคกลาง
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

ประเด็นนโยบายและ
รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้อง
จากผลสรุป
การตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2
- นโยบายข้อที่ 13 :
การพัฒนาครูทั้งระบบ

- นโยบายข้อที่ 2 :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา
การสร้างโอกาสทาง ปฐมวัย
การศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับประชากรทุก
ช่วงวัยอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม

เหตุผล
ความ
สอดคล้อง/
ความเป็นไป
ได้
ในทางปฏิบัติ
- จานวนครูที่
ได้รับ
การพัฒนา
คุณลักษณะ
ตามเป้าหมาย
ในสถานศึกษา
แต่ละพื้นที่
โดยเฉพาะ
เทคนิคการใช้
PLC
(Professional
Learning
Community)
และ
กระบวนการ
จัดการความรู้
เพื่อร่วมนิเทศ
มีมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

- มุ่งส่งเสริม
และเตรียม
ความพร้อม
เพื่อการ
พัฒนา
ร่างกายและ
จิตใจของ
นักเรียน
ปฐมวัย
(3 - 5 ปี)

ปัญหา/อุปสรรค
ที่พบเป็นข้อสังเกต
ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการดาเนินการ
ในอนาคต

- ปัญหาการบริหาร
จัดการและกาหนด
หลักสูตรเพื่อพัฒนา
หรือฝึกอบรมครูยังไม่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร
โดยเฉพาะการ
ลงทะเบียนและ
การประสาน
ความร่วมมือในการ
วางแผนเพื่อจัดฝึกอบรม
ที่ยังไม่เป็นระบบขาด
ความทั่วถึง รวมทั้งไม่
สามารถขยายผลให้
ครอบคลุมต่อการพัฒนา
ครูในด้านต่าง ๆ ได้
ครบถ้วน โดยเฉพาะ
เทคนิคการใช้ PLC
(Professional Learning
Community) และ
กระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อร่วมนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง
- การเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา ครู
และปัจจัยแวดล้อมยังไม่
สอดคล้องและเอื้อต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ การ
จัดทาฐานข้อมูลระดับ
พื้นที่ยังไม่ชัดเจน และ
ยังขาดสถานศึกษา
ต้นแบบเพื่อขยายผล
และต่อยอด

- ควรสนับสนุนโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจรให้มากขึ้น
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ใช้ระบบ
การลงทะเบียนที่ได้มาตรฐาน สามารถ
กระจายเนื้อหาหลักสูตร วิธีการ
ฝึกอบรมที่ครอบคลุมและพร้อมต่อ
การพัฒนาทุกมิติในการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูในแต่ละระดับชั้นเรียน
ทั้งนี้ ควรมีการกาหนดระเบียบ
แบบแผน เกณฑ์ และรูปแบบการเข้า
รับการฝึกอบรมของครูอย่างชัดเจน
สามารถติดตามและตรวจสอบผลการ
ฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การนาเทคนิค PLC (Professional
Learning Community) และ
กระบวนการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมาปรับใช้ในรูปแบบการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
พื้นที่ได้อย่างเห็นผลทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว

- ควรใช้กลไกเครือข่ายของสถานศึกษา
ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
ด้านการศึกษาปฐมวัยที่ชัดเจน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สามารถกาหนดแผนและ
ทิศทางเพื่อการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันในการจัดเตรียมหลักสูตร
วิธีการเรียนการสอนและการสร้าง
สถานศึกษาต้นแบบเพื่อขยายผลและ
ต่อยอดไปสู่การวิจัยเชิงพื้นที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
ทีไ่ ด้มาตรฐานและมีคุณภาพ

๑๑๐
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษา
เชิงพื้นที่
ในเขตภาคกลาง
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

ประเด็นนโยบายและ
รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้อง
จากผลสรุป
การตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

- นโยบายข้อที่ 1 :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
เร่งรัดคุณภาพการจัด การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับทุก การศึกษา
ประเภทเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เหตุผล
ความสอดคล้อง/
ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ
- เกี่ยวข้องกับการ
มุ่งยกระดับคะแนน
เฉลี่ย PISA และ
พัฒนาจุดอ่อน
รวมทั้งสร้างเสริม
จุดแข็งให้กับ
สถานศึกษาทุก
ระดับ/ทุกประเภท
ในพื้นที่ผ่านรูปแบบ
หรือวิธีการที่
หลากหลาย

ปัญหา/อุปสรรค
ที่พบเป็นข้อสังเกต
ในปัจจุบัน

- รูปแบบการประเมินผล
การเรียนรู้ที่ยังซับซ้อน
ขาดการลงจุดเน้นในบาง
สาระรายวิชา การปรับ
พื้นฐานความรู้ผู้เรียนที่
ยังไม่ควบคู่กับการฝึก
ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ
และปัญหาภาระครูที่มี
มากเกินไปจนส่งผล
กระทบต่อการทุ่มเท
ให้กับการเรียนการสอน
โดยตรง
- กรอบระยะเวลาการ
ฝึกอบรมของ Boot
Camp และ Master
Trainer รวมทั้งโครงการ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
อื่น ๆ ยังไม่เหมาะสม
เนื่องจากใช้เวลาในช่วง
เปิดภาคเรียนดาเนินการ
ครูและนักเรียนยังขาด
ประสบการณ์และไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้อย่างเต็มที่และ
ต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาบางแห่ง ยัง
ไม่ตระหนักใน
ความสาคัญเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการดาเนินการ
ในอนาคต

- ควรกาหนดแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ เพื่อการเร่งรัด
พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินผล PISA อย่างเป็น
ระบบ การมุ่งสอนภาคปฏิบัติ
ควบคู่กับภาคทฤษฎี
โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศสมัยใหม่มาร่วม
ประยุกต์ใช้งาน รวมทั้ง
การพยายามลดปัญหาภาระครู
ที่มากให้น้อยลงจากเดิม
- นโยบายข้อที่ 3 :
- จัดเตรียมความ
- ควรกาหนดช่วงระยะเวลา
การพัฒนาทักษะ
พร้อมของ
การฝึกอบรม Boot Camp
ภาษาอังกฤษ
สถานศึกษาในการ
และ Master Trainer รวมทั้ง
จัดฝึกอบรมทักษะ
โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษาอังกฤษ
อื่น ๆ ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้
ผ่านโครงการ/
ครูและนักเรียนได้พัฒนาทักษะ
กิจกรรมที่ช่วย
การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
พัฒนาเทคนิค
เต็มที่และต่อเนื่อง สถานศึกษา
การเรียนการสอน
ควรส่งสริมและสนับสนุนการจัด
ในหลากหลาย
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
รูปแบบและเห็นผล
ชั้นเรียนเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้
ชัดเจนไปสู่ผู้เรียน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
จริงจัง รวมทั้งควรมีการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น
- รูปแบบโครงการ/กิจกรรม
- นโยบายข้อที่ 9 :
- มีโครงการ/
- ควรเร่งกระตุ้นและส่งเสริมให้
ส่
ว
นใหญ่
ยั
ง
ขาดความชั
ด
เจน
การส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
สถานศึกษาและทุกภาคส่วนใน
ในรายละเอียดด้านการวัดและ
จริยธรรม ในสถานศึกษา ผู้เรียนพัฒนา
ชุมชนพื้นที่สามารถบูรณาการ
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
คุณลักษณะนิสัยด้าน ประกอบกับเรื่องคุณธรรม
ความร่วมมือในการสร้างแหล่ง
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่
เรียนรู้หรือผลิตชิ้นงานผ่าน
ภายใต้หลักปรัชญา ละเอียดอ่อนและต้องใช้
โครงการ/กิจกรรมที่จะช่วย
ระยะเวลา ในการปลูกฝัง
ของเศรษฐกิจ
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ
ถ่
า
ยทอดการสร้
า
งแหล่
ง
เรี
ย
นรู
้
พอเพียง
พัฒนาและแสดงออกซึ่งความ
ที่ต่อเนื่องการถอดบทเรียน
เพื่อพัฒนาด้านจิตพิสัยผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมได้อย่าง
ชัดเจนภายใต้หลักปรัชญา
และการขยายผลต่อยอด

๑๑๑
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษา
เชิงพื้นที่
ในเขตภาคกลาง
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
พัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร
จัดการศึกษา
ตามหลัก
ธรรมมาภิบาล

ประเด็นนโยบายและ
รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้อง
จากผลสรุป
การตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

- นโยบายข้อที่ 7 :
การบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก

เหตุผล
ความสอดคล้อง/
ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ

- สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
แผนบริหาร
จัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่
เหมาะสมและ
นาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพ การ
จัดการศึกษาได้
อย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม

ปัญหา/อุปสรรค
ที่พบเป็นข้อสังเกต
ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการดาเนินการ
ในอนาคต

การสร้างต้นแบบ
โครงการ/กิจกรรม
ที่ดีเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิด
คุณธรรม จริยธรรม
ในตัวผู้เรียนภายใต้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงยัง
ขาดการติดตามและ
ประเมินผลที่ชัดเจน

ของเศรษฐกิจพอเพียง
อาทิเช่นการสร้างต้นแบบ
ที่ดีเพื่อขยายผลไปสู่การ
วิจัยและต่อยอด การจัดทา
คู่มือ/แนวทาง เพื่อจัด
กิจกรรมชุดฝึกอบรมที่
สามารถสะท้อนผลการคิด
และปฏิบตั ิตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นต้น
- ควรกาหนดนโยบายจาก
ส่วนกลางสู่ภูมิภาคเกี่ยวกับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ชัดเจน
โดยเฉพาะในฐานะเข็มทิศ
และเสาหลักเพื่อขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดขึ้นตาม
บริบทของโรงเรียน ขนาด
เล็กที่มีความแตกต่างกัน
ในเรื่องความพร้อมหรือ
ไม่พร้อมเพื่อจัดการศึกษา
ในแต่ละชุมชนท้องถิ่น
การปรับเปลี่ยนและทบทวน
ข้อบังคับทางกฎหมายที่
ควรเอื้อให้โรงเรียนขนาด
เล็กสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างคล่องตัว รวมทั้งควรมี
การจัดทาคู่มือเพื่อพัฒนา
และช่วยเหลือโรงเรียน
ขนาดเล็กอย่างเป็นรูปธรรม
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

- ปัญหาการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย
และผู้บริหาร
ตามกระแสการเมือง
ความไม่ต่อเนื่องใน
การถ่ายทอดนโยบาย
หลักไปสู่แนวปฏิบัติ
ในพื้นที่และทุกบริบท
ของการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
ยังไม่เพียงพอและ
มีแต่ข้อจากัดที่ต้อง
ปรับตัวบทกฎหมาย
ใหม่เพื่อให้เอื้อต่อการ
ดาเนินการจัด
การศึกษา รวมทั้งยัง
ขาดการจัดทาคู่มือ
เพื่อพัฒนาและ
ช่วยเหลือโรงเรียน
ขนาดเล็กอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม

๑๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษา
เชิงพื้นที่
ในเขตภาคกลาง
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

ประเด็นนโยบายและ
รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้อง
จากผลสรุป
การตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

- นโยบายข้อที่ 10 :
การขับเคลื่อน
นโยบายการจัด
การศึกษาในระดับ
ภูมิภาค

เหตุผล
ความสอดคล้อง/
ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ

- สานักงาน
ศึกษาธิการภาค
และจังหวัด สามารถ
ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์แต่ละ
ระดับไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ร่วมกับการมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ปัญหา/อุปสรรค
ที่พบเป็นข้อสังเกต
ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการดาเนินการ
ในอนาคต

- ในภาพรวมยังพบ
ปัญหา การบริหารงาน
ที่แยกส่วน ขาด
การบูรณาการร่วมกัน
อย่างแท้จริงจึงส่งผลให้
การขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาเชิงพื้นที่ไม่
เกิดการกระจายอานาจ
และขาดความเป็น
เอกภาพในการบริหาร
จัดการ จนส่งผลให้
ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนงาน
ที่วางไว้ได้ นอกจากนี้
ข้อมูลและ
การประสานงาน
ร่วมกันยังขาดความ
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานระดับพื้นที่
ประกอบกับความไม่
พร้อมด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และ
งบประมาณจึงส่งผล
ให้การวางระบบ
E-Office เกิดปัญหา
ในเชิงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

- ควรเร่งแก้ไขปัญหา
และพัฒนาโดยกาหนด
แผนและปฏิทินกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน
เพื่อขับเคลื่อนแผน
และผลลัพธ์ที่วางไว้
ในแต่ละช่วงแผนงาน
ดาเนินการ โดยควร
จัดประชุมหารือและ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ที่ชัดเจนร่วมกันตั้งแต่
หน่วยงานระดับภาค
และระดับจังหวัด
อย่างต่อเนื่องเพิ่มการ
ทบทวนและปรับปรุง
การจัดทาระบบข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการกากับ ติดตาม
และประเมินผล
รวมทั้งควรส่งเสริม
ศักยภาพในการ
ประสานและจัดเก็บ
ข้อมูลในระดับพื้นที่
ผ่านรูปแบบเครือข่าย
เพื่อการบูรณาการ
การทางานร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะการสร้าง
ระบบ E-Office
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการ
ใช้งาน

๑๑๓

จากตารางข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า บทสรุ ป ของเหตุ ผ ลความสอดคล้ อ งและข้ อ น่ า สั ง เกต
เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อ การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิง พื้นที่ในเขตภาคกลาง
ร่ ว มกั บ การพิ จ ารณาผลการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาข อง
กระทรวงศึก ษาธิก าร ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสะท้อ นจากแนวทางเพื่ อการ
ดาเนินการในอนาคต โดยเฉพาะการมุ่ง ตอบโจทย์ความต้องการกาลัง คนคุณภาพของชุมชนพื้นที่
ร่วมกับความสอดรับในเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของแต่ละจังหวัดที่ต้องเข้าไปส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมทั้งการสร้างกระบวนการบูรณาการเพื่อการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน
การสร้างความเข้าใจตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
ประเด็น รวมไปถึงการพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนระดับพื้นที่เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท ถือได้ว่า เป็นกลไกสาคัญที่จะตอบสนองแนวทางการพัฒนา
และขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้อย่างเห็นผลและยั่งยืนต่อไป

๑๑๔

บทที่ 4
สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
สำหรับผลกำรวิเครำะห์และข้อเสนอแนะเพื่อ กำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำ
เชิง พื้นที่ในเขตภำคกลำงร่วมกับกำรพิจำรณำผลกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
สรุปได้ดังนี้

 ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่
ในเขตภาคกลางร่ ว มกั บ การพิ จ ารณาผลการตรวจราชการและติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจั ดการศึก ษาเพื่อเสริม สร้ างความมั่น คงและ
ยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
ข้อเสนอแนะ :
(1.1) สถำนศึ ก ษำและหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรศึ ก ษำทุ ก ระดั บ /ทุ ก ประเภท
ต้องประชุมร่วมกันเพื่อศึกษำบริบทควำมพร้อมของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพำะจุดแข็ง และจุดอ่อ น
เพื่อนำไปสู่ กำรวำงแผนตั้งแต่ระดับนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และทักษะต่ำง ๆ ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมที่สำมำรถ
กระตุ้นหรือส่งเสริมให้เยำวชนและประชำชนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงหลักสูตร กำรสร้ำง
แหล่ งและวิธี เรีย นรู้เ ชิงอนุรัก ษ์แบบยั่ง ยืนในชุม ชนกำรส่ ง เสริมและปลูกฝั ง ให้ เยำวชนและชุมชน
เข้มแข็ง รู้จักคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ กำรส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดกระบวนกำรคิดนอกกรอบ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรกระตุ้นให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผิ ดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพำะกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ง ยืน ให้กับชุมชนผ่ำนกลไกกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรเชิงพื้นที่
(1.2) กำรสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำเยำวชนและชุ ม ชนในพื้ น ที่ ผ่ ำ น
กระบวนกำรลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำดให้มำกขึ้น โดยเฉพำะกำรมุ่งเตรียมควำมพร้อมสำหรับ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนระดับพื้นที่เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลำ มำตรฐำน และแนวทำงดำเนินกำร
ที่สอดคล้องต่อกำรจัดสรรงบประมำณตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้บริหำรและ
ครู ใ นสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำระดั บ ประถมศึ ก ษำที่ ค วรได้ รั บ กำรพั ฒ นำเกี่ ย วกั บ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี และยุวกำชำด เป็นลำดับแรกเพื่อให้นำหลักกำร
และวิ ธี ปฏิ บั ติม ำประยุก ต์ ใช้ ใ นสถำนศึ กษำและชุม ชนได้ อย่ ำ งเป็ นรู ป ธรรม กำรขยำยผลกำรจั ด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด ให้สำมำรถเข้ำไปเป็นหนึ่ง ในโครงกำร/กิจกรรม เพื่อพัฒนำ
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริงและเห็นผลต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงเข้มแข็งของชุมชนได้ในระยะยำว

๑๑๕

 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งก าลั ง คนที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ข้อเสนอแนะ :
(2.1) สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเพื่อผลิตกำลังคนให้กับ
ตลำดแรงงำนในพื้นที่ โดยเฉพำะสถำนประกอบกำรจำกภำคเกษตรและอุตสำหกรรม ควรมีบทบำทชัดเจนใน
กำรร่วมวำงแผนเพื่อพัฒนำหลักสูตรแบบบูรณำกำรเนื้อหำทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติตลอดทั้งหลักสูตร
ในแต่ละสำขำวิชำชีพที่เกี่ยวข้องหรือมีควำมต้องกำรจำกตลำดแรงงำนในพื้นที่ กำรกำหนดรูปแบบกำร
เรียนรู้ โดยทดลองปฏิบัติงำนในสถำนที่จริง กำรให้คำปรึกษำและแนะนำที่เพียงพอจำกครูแนะแนวใน
สถำนศึกษำเกี่ยวกับแนวทำงกำรศึกษำต่อในสำยอำชีพหรือควำมก้ำวหน้ำรำยบุคคล (ID Plan) โดยเฉพำะ
กำรปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติของผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับสำยอำชีวศึกษำเพื่อให้เข้ำใจและ
เล็งเห็นถึงคุณค่ำของกำรเรียนต่อในสำยอำชีพ กำรมีงำนทำทันทีภำยหลังจบกำรศึกษำ รวมทั้ง แนวโน้ม
ควำมก้ำวหน้ำต่อกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำนระดับประเทศในอนำคต
(2.2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
ผู้เรียนก่อนจบกำรศึกษำแต่ละสำขำวิชำชีพในสถำนศึกษำทั้งรูปแบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
มีควำมชัดเจนในกำรกำหนดแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้กรอบระยะเวลำแต่ละปีกำรศึกษำ ทั้งนี้ เพื่อมุ่ง
พัฒนำศักยภำพเฉพำะทำงของผู้เรียนที่สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรอย่ำงแท้จริง เมื่อจบ
กำรศึกษำไปแล้วสำมำรถเข้ำทำงำนได้ทันที นอกจำกนี้ ควรเพิ่มช่องทำงและรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้กับผู้เรียนในแต่ ละหลักสูตรที่เปิดสอนระดับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ โดยเฉพำะควำมครอบคลุมและมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับเพียงพอต่อกำรผลิตและ
ป้อนกำลังคนคุณภำพเพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างเหมาะสมทุก
ช่วงวัย รวมทั้งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ :
(3.1) สถำนศึ กษำ หน่ว ยงำน และผู้ แ ทนจำกชุม ชนท้ อ งถิ่ น ควรก ำหนดแผนและ
แนวทำงสู่กำรปฏิบัติร่วมกันเพื่อแก้ไ ขปัญหำผลกระทบจำกกำรย้ำยถิ่นฐำนของครัวเรือนที่มีต่อตัว
เยำวชนในวัยเรียน โดยเฉพำะกำรดูแลซ่อมเสริมเรื่องกำรอ่ำนออก เขียนได้ และกำรอ่ำนคล่อง เขียน
คล่อง ที่สถำนศึกษำในพื้นที่ต้องวำงแผนกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติมจำกหลักสูตรปกติ กำรเร่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูในสถำนศึกษำได้เรียนรู้และพัฒนำเทคนิคกำรสอนและกำรถ่ำยทอดทักษะกำรใช้
ภำษำที่ถูกต้อง เหมำะสม และหลำกหลำยไปสู่ตัวเยำวชนแต่ละระดับชั้น กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เชิงประยุกต์เพื่อมำปรับใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อยกระดับศักยภำพ
ผู้เรียนให้อ่ำนออก เขียนได้ และอ่ำนคล่อง เขียนคล่องได้ตำมเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
(3.2) สถำนศึ กษำและหน่ วยงำนที่เ กี่ยวข้องระดับพื้ น ที่ ควรให้ ควำมส ำคั ญ ต่อ กำร
พัฒนำครูแบบครบวงจร เพื่อให้ครูเป็นกลไกสำคัญในกำรเข้ำไปพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำได้อย่ำงเห็นผล โดยเฉพำะแนวทำงกำรฝึกอบรมครูผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมที่สร้ำงสรรค์
เป็นระบบ ไม่เป็นกำรเพิ่มภำระครู (นอกเหนือจำกงำนสอน) โดยเฉพำะกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกำรขยำยผลและต่อยอดโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลัก PLC (Professional Learning
Community) และกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อไปปรับใช้ในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนพื้นที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยำว

๑๑๖

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ข้อเสนอแนะ :
(4.1) กำรใช้กลไกเครือข่ำยของสถำนศึกษำทุกระดับ /ทุกประเภทร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนในพื้นที่เพื่อจัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยและระดับอื่น ๆ ต้องมีควำม
ชัดเจนตั้งแต่ระดับนโยบำยไปสู่แผนกำรปฏิบัติ โดยเฉพำะกำรบูรณำกำรด้ำนหลักสูตรแต่ละระดับ
กำรส่งเสริมและสนั บสนุนรูปแบบและวิ ธีกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย กำรกำกับติดตำม และ
ประเมินผลโดยอ้ำงอิงฐำนข้อมูลกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อต่อยอดเป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice)
ให้กับสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ในเชิงพื้นที่ได้รวมไปถึงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่
มีควำมพร้อมในแต่ละองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในสถำนศึกษำ ตั้ง แต่ตัวผู้บริหำร ครู นักเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ อำคำรสถำนที่ และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ/สื่อนวัตกรรมในรูป แบบต่ำง ๆ เพื่อมำ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงแท้จริง
(4.2) กำรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ช่ อ งทำงเลื อ กเพื่ อ กำรเข้ ำ รั บ บริ ก ำรด้ ำ น
กำรศึกษำที่มีคุณภำพในพื้นที่อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม อำทิเช่น กำรสร้ำงแหล่ง เรียนรู้ ให้กับชุมชน
ท้องถิ่นที่เหมำะสมกับทุกช่วงวัย กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐเพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกันในท้องถิ่น กำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมที่สำมำรถเปิดโอกำสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมโดยใช้ทรัพยำกรและศักยภำพของท้องถิ่นที่มีหรืออัต ลักษณ์โดดเด่นภำยในชุมชนให้เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน เป็นต้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ :
(5.1) กำหนดแผนกำรเร่ง รั ด ส่ ง เสริม และสนับ สนุน กำรเตรี ยมควำมพร้อ มในกำร
ประเมินผล PISA รวมไปถึงกำรประเมินผลหรือทดสอบระดับชำติสำหรับผู้เรียนในรูปแบบต่ำง ๆ
เพื่อให้สถำนศึกษำและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง กำรกำหนดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภำคทฤษฎีควบคู่กับภำคปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งควรเพิ่มเติมแนวทำงกำร
นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วย Digital System มำประยุกต์เพื่อใช้งำน
รวมทั้ ง กำรพยำยำมลดปั ญ หำข้ อ จ ำกั ด ด้ ำ นระยะเวลำที่ เ กี่ ย วกั บ ภำระครู ที่ มี ม ำกในปั จ จุ บั น ให้
ลดน้อยลงอย่ำงเห็นผล
(5.2) แนวทำงกำรพัฒนำทั กษะภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศ ควรก ำหนดกรอบ
ระยะเวลำตำมแผนงำนในช่ วงปิ ดภำคเรี ยนและมุ่ งขั บเคลื่ อนกิ จกรรมฝึ กอบรมภำยใต้ 2 เรื่ องหลั ก
ได้แก่ Boot Camp และ Master Trainer เพื่อให้ครูและนักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มรูปแบบ
ในกำรใช้ภำษำ โดยเฉพำะกำรวำงแผนกิจกรรมควรมีควำมต่อเนื่องและได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร
สถำนศึ ก ษำในระยะยำวเพื่ อ ให้ กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพบุ คคลในพื้ นที่ ด้ ำนกำรใช้ ภ ำษำอั ง กฤษและ
ภำษำต่ำงประเทศเห็นผลเป็นรูปธรรม

๑๑๗
(5.3) สถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกภำคส่วนในพื้นที่ต้องเร่งส่งเสริมให้ชุมชนพื้นที่เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ อำทิเช่น
กำรสร้ ำงแหล่ งกำรเรียนรู้ด้ ำนคุ ณธรรมจริยธรรมเพื่ อเป็นต้ นแบบที่ ดี (Best Practice) ให้กั บชุมชน
กำรให้รำงวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับบุคคลหรือหน่วยงำนที่แสดงออกซึ่งควำมมีคุณธรรมจริยธรรม
อย่ำงชัดเจน กำรจัดทำคู่มือ/แนวทำงเพื่อกำรจัดกิจกรรมชุดฝึกอบรมที่สำมำรถสะท้อนผลลัพธ์เชิงแนวคิด
และวิธีปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นต้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภ าพระบบบริหารจัด
การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
ข้อเสนอแนะ :
(6.1) กระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะหน่วยงำนหลักส่วนกลำงควรกำหนดนโยบำยที่
ชัดเจนไปสู่ระดับภูมิภำคเกี่ยวกับแนวทำงกำรช่วยเหลือและพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กในท้องถิ่นทุก
จั ง หวั ด โดยเฉพำะกำรค ำนึ ง บริ บ ทควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งโรงเรี ย นขนำดเล็ ก ในแต่ ล ะพื้ น ที่
กำรปรับเปลี่ยนและทบทวนข้อบังคับทำงกฎหมำยที่ควรเอื้อให้โรงเรียนขนำดเล็กพัฒนำตนเองได้
อย่ำงคล่องตัว รวมทั้งควรมีกำรจัดทำคู่มือ /แนวทำงเพื่อพัฒนำและช่วยเหลือโรงเรียนขนำดเล็กใน
หลำกหลำยรูปแบบและสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง
(6.2) สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ควรกำหนดแผนและ
ปฏิทิน กำรดำเนินงำนภำยใต้กรอบระยะเวลำในแต่ละประจำปีง บประมำณที่ชัดเจน เกี่ยวกับกำร
กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรขับเคลื่อนแผนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ทำงกำรศึกษำ
ที่อ ยู่ ใ นควำมรั บ ผิ ดชอบของหน่ว ยงำน ทั้ ง นี้ ควรมี แ นวทำงกำรทบทวนและปรั บ ปรุง กำรจั ด ท ำ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่เป็นระบบ มี ขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน ส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรนำไปใช้งำนได้จริง โดยเฉพำะกำรใช้ Digital System มำช่วย
เป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำระบบตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลของหน่วยงำน รวมทั้ง
เพื่อส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรประสำนงำนและกำรจัดเก็บข้อมูลในกำรวิเครำะห์ สัง เครำะห์ และ
สรุปผล ทั้งในภำพรวมและรำยจังหวัดตำมหลักธรรมมำภิบำลที่วำงไว้
 ข้อเสนอเพื่อการต่อยอด/ขยายผล
1. ควรนำข้อเสนอแนะเพื่อกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำเชิงพื้นที่ในเขตภำค
กลำงร่ ว มกั บ กำรพิ จ ำรณำผลกำรตรวจรำชกำรและติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ในครั้งนี้ เสนอต่อ
ผู้บริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจเชิง นโยบำยในกำรกำหนดแผนและ
ยุทธศำสตร์ ที่สำมำรถส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำเชิง
พื้นที่อย่ำงเห็นผลต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยเฉพำะกำรใช้กลไกของโครงกำร/กิจกรรมที่มีแนวโน้มจะ
ก่อให้เ กิด ผลต่ อกำรยกระดั บคุณภำพกำรศึกษำของกลุ่ มจัง หวั ดในพื้ นที่รับผิ ดชอบของสำนักงำน
ศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 2 ได้ อ ย่ ำ งตรงจุ ด และเห็ น ผลต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ผู้ เ รี ย น

๑๑๘
ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีมำกมำยหลำกหลำยรูปแบบจนสร้ำงภำระให้กับกำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำรและ
ครูในสถำนศึกษำ แต่ควรมุ่งเน้น เฉพำะกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่สำมำรถกำหนดตัวชี้ วัดที่เป็ น
รูปธรรมและสำมำรถวัดผลลัพธ์เชิงคุณค่ำหรือสะท้อนให้เห็นถึงกำรตอบโจทย์ให้กับปัญ หำคุณภำพ
กำรศึ ก ษำตำมบริ บ ทเชิ งพื้ น ที่ ไ ด้อ ย่ ำ งแท้ จ ริ ง รวมไปถึง กำรมุ่ง พั ฒ นำปัจ จั ย แวดล้ อ มที่ส่ ง ผลต่ อ
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่ได้อย่ำงสอดคล้องกับบริบทควำมต้องกำรกำลังคนของท้องถิ่น
ได้จริง
2. ควรมี ก ำรต่ อ ยอดและขยำยผลข้ อ เสนอแนะเพื่ อ กำรขั บ เคลื่ อ นแผนบู ร ณำกำร
ด้ ำ นกำรศึ ก ษำเชิ ง พื้ น ที่ ใ นเขตภำคกลำงร่ ว มกั บ กำรพิ จ ำรณำผลกำรตรวจรำชกำรและติ ด ตำม
ประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ประจ ำปี ง บประมำณ พ .ศ. 2561
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ในครั้ง นี้ ไปสู่กำรกำหนดประเด็นวิจัยเชิง พื้นที่เพื่อพัฒนำบริบทหรือ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ทุกภำคส่วนในพื้นที่ โดยเฉพำะกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืนได้อย่ำงแท้จริงในอนำคต

.................................................

๑๑๙

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
(โดย สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร)

 แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
(โดย สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร)

 รำยงำนสรุปผลกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 – 2565) ภำค 2
(โดย กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2)

 รำยงำน สรุ ปผล ก ำร ตรว จร ำชก ำร และ ติ ด ตำมปร ะเมิ น ผลก ำร จั ด ก ำรศึ ก ษำขอ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
(โดย กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2)

.................................................

๑๒๐

ภาคผนวก

๑๒๑

วิเคราะห์สภาพทั่วไปของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนบน 2
(ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง)
หากพิจารณาลักษณะทางกายภาพจากที่ตั้ง และอาณาเขตของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 จัด ได้ ว่ า เป็ นพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ภาคกลางของประเทศไทย บริ เวณลุ่ มน้้ า เจ้ าพระยา และ
ลุ่มน้้าป่าสัก มีพื้นที่รวม 10,460.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,537,657.50 ไร่ โดยจังหวัดลพบุรี
มีพื้นที่มากที่สุดเท่ากับ 6,199.70 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 59.27 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ
รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจัง หวัดสิง ห์บุรี ซึ่ง มีพื้นที่เท่ากับ 2,469.70
ตารางกิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ 23.61) 968.37 ตารางกิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ 9.38) และ 822.48
กิโลเมตร (ร้อยละ 7.86) ตามล้าดับมีประชากรในภาพรวมจ้านวนทั้ง สิ้น 1,590,135 คน ทั้ง นี้
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นแหล่ง ปลูกข้าวที่ส้าคัญ ของประเทศ ซึ่งแหล่ง ผลิตข้าวที่
ส้าคัญอยู่บริเวณจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และมีจังหวัดลพบุ รี เป็นศูนย์กลางการลงทุนที่มีมูลค่าการ
ลงทุนสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ซึ่ง มี
ความสอดคล้องกับจ้านวนโรงงานที่มีจ้านวนมากเป็นอันดับหนึ่ง ของในอุตสาหกรรมเกษตรกรรม
ปศุสัตว์ และประมง ทั้งนี้ โดยภาพรวมจังหวัดลพบุรีมีผลิตผลทางเกษตรกรรมของกลุ่มมากที่สุดทั้งใน
กลุ่ม พืชไร่ ไม้ผลยืนต้น และปศุสัตว์ โดยเป็นฐานสินค้าเกษตรกรรมที่ส้าคัญ คือ อ้อย มันส้าปะหลัง
ข้าวโพด ไก่ โคเนื้อ สุกร และโคนมที่จังหวัดลพบุรีและเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมด้านเกษตรกรรมแล้ว
สามารถสรุปได้ว่า จังหวัดลพบุรี เป็น จังหวัดที่มีความส้าคัญ ทางด้านการเกษตรกรรมหลักของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ยังเป็นแหล่งผลิตพืชพลังงาน
ทดแทน เช่น อ้อยและมันส้าปะหลัง และเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ท้าให้ภาคกลางตอนบน 2 มีข้อ
ได้เปรียบในการท้าปศุสัตว์ และการประมง
ทั้งนี้ หากสรุปข้อมูลพื้นฐานของอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนบน 2
(ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง) สามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
 จังหวัดลพบุรี
ลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่ง กลางของประเทศ มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองก้าลังทั้ง ทหารบกและ
ทหารอากาศหลายหน่วยเป็นศูนย์กลางทางด้านการทหาร กองก้าลังทางการรบ ซึ่งจังหวัดลพบุรีนั้นมี
ภูมิประเทศที่เหมาะสมคืออยู่ในเขตตอนกลางของประเทศจึงท้าให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการทหารซึ่ง
สามารถที่กระจายหรือแจกจ่ายก้าลังพล อาวุธยุทธโทปกรณ์ไปยังภูมิภาคต่างๆได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลพบุรีได้รับการท้านุบ้ารุงอีกครั้งสมัย จอมพล ป.พิบูล
สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และนอกจากนั้นได้มีการวางผังเมืองใหม่และตั้งหน่วยทหารขึ้นมาในเมือง
ลพบุรี ซึ่งมีหน่วนทหารที่ส้าคัญได้แก่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ศูนย์การบินทหารบก หน่วยบัญชาการ
สงครามพิ เ ศษ,ศู น ย์ อ้ า นวยการสร้ า งอาวุ ธ ศู น ย์ ก ารอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและพลั ง งาน
ทหาร หน่วยรบพิเศษ เป็นต้น ดังนั้นเมืองลพบุรีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองทหารเพราะมีหน่วยทหารที่ส้าคัญ
ตั้งอยู่ถึง 11 หน่วย ลพบุรีในปัจจุบันจึงเป็น "เมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว ศูนย์ การศึกษาของภาค
กลางตอนบน และยังเป็นเมืองทหารอีกด้วย" และนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลาย
แห่ง เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด เขาสนามแจง และ
ทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (มีพื้นที่ถึง 200,000 - 300,000 ไร่) และได้ชื่อว่าเป็น จังหวัด

๑๒๒
ที่ มี ลิ ง อาศั ย อยู่ ม ากและนั บ ว่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีเป็นจ้านวนมาก
จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ติดต่อกับจัง หวัดต่าง ๆ 8 จัง หวัดดัง นี้ วนตามเข็มนาฬิกา นครสวรรค์
เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี โดย ทิศเหนือ ติดกับ
จัง หวัด เพชรบู รณ์ ทิศ ตะวันออก ติ ดกับจัง หวัดนครราชสีมาและจัง หวัดชัยภู มิ ทิศตะวันตก ติดกั บ
จัง หวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี ทิศ ใต้ ติดกับ จัง หวัดสระบุรี จัง หวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จัง หวัดอ่างทองมีแม่น้าส้าคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้าบางขาม แม่น้าป่าสัก และแม่น้าลพบุรีมี
จ้านวนประชากรวัยกลุ่มอายุ 15-19 ปี และมีงานท้า จ้านวน 6,921 คน หรือ 1.73 % ของก้าลัง
แรงงานรวม มีผู้ว่างงาน 1,764 คน เป็นเพศชาย 1,389 คน และเพศหญิง 374 คน อัตราการ
ว่างงานเฉลี่ย 0.39 % ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร คือ
1) ประชากรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ฝี มื อ ด้ า นการเกษตรและประมง จ้ า นวน
133,820 คน หรือ 29.47 % รองลงมาเป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด
จ้านวน 78,324 คน หรือ 17.25 % ประชากร
2) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมประเภทเกษตรกรรม ป่าไม้ และการ
ประมง จ้า นวน 173,045 คน หรือ 38.10 % รองลงมาเป็ นอุต สาหกรรมการผลิต จ้า นวน
91,379 คน หรือ 20.12 %
3) ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จ้านวน 170,087 คน หรือ
37.45 % รองลงมาท้างานส่วนตัว จ้านวน 143,078 คน หรือ 31.51 %
4) จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมีจ้านวนรวมทั้งสิ้น 881 แห่ง จ้าแนกเป็นโรงงาน
เกี่ยวกับการสี ฝัด หรือขัดข้าว มากที่สุด จ้านวน 103 แห่ง รองลงมาเป็นโรงงานการท้าผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จ้านวน 51 แห่ง
และโรงงานการปอกหัวพืช หรือท้าหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง จ้านวน 50 แห่ง
อนึ่ง สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด พบว่า ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 122,373 บาท
ต่อคนต่อปี เป็นอันดับที่ 28 ของประเทศ มีรายได้ที่มีสัดส่วนการผลิตมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ สาขา
การผลิต 34.31 % รองลงมา คือ สาขาการบริหารราชการ 17.81 % และสาขาเกษตรและประมง 15.93
% โดยกลุ่มอาชีพหลักที่ส้าคัญ คือ กสิกรรม เลี้ยงสัตว์ ประมง มีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่
ดินสอพอง ไข่เค็มดินสอพอง เห็ด วุ้นน้้ามะพร้าว น้อยหน่า ส้มฟัก หน่อไม้ น้้าผึ้งพัฒนานิคม ผ้ามัดหมี่
เสื่อกก รวมทั้งมีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส้าปะหลัง
 จังหวัดสิงห์บุรี
สิงห์บุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ทิศเหนือ
ติดต่อกั บอ้ าเภอสรรพยา (จั งหวั ดชัยนาท) และอ้ าเภอตาคลี (จั งหวัดนครสวรรค์) ทิศใต้ ติ ดต่ อกับอ้ าเภอ
ไชโย อ้าเภอโพธิ์ทอง และอ้าเภอแสวงหา (จังหวัดอ่างทอง) ทิศตะวันออกติดต่อกับอ้าเภอบ้านหมี่และอ้าเภอ
ท่ าวุ้ ง (จั งหวั ดลพบุ รี ) ทิ ศตะวั นตกติ ดต่ อกั บอ้ าเภอสรรคบุ รี (จั งหวั ดชั ยนาท) และอ้ าเภอเดิ มบางนาง
บวช (จังหวัดสุพรรณบุรี )มีแม่น้าส้าคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย และแม่น้าลพบุรีมี
จ้านวนประชากรวัยกลุ่มอายุ 15-19 ปี และมีงานท้า จ้านวน 1,196 คน หรือ 1.25 % ของก้าลังแรงงานรวม
มีผู้ว่างงาน 2,078 คน เป็นเพศชาย 1,047 คน และเพศหญิง 1,031 คน อัตราการว่างงานเฉลี่ย 1.82 %
ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร คือ

๑๒๓
1) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด
จ้านวน 25,949 คน หรือ 23.12 รองลงมาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรและประมง จ้านวน
22,293 คน หรือ 19.86 %
2) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมประเภทเกษตรกรรม ป่าไม้ และการ
ประมงมากที่สุด จ้านวน 25,323 คน หรือ 22.56 % รองลงมาอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
จ้านวน 24,281 คน หรือ 22.12 %
3) ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้น ไป เป็น ลูก จ้า งเอกชนมากที่ สุด จ้ านวน 44,008 คน หรื อ
39.21 % รองลงมาท้างานส่วนตัว จ้านวน 31,739 คน หรือ 28.28 %
4) จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมีจ้านวนรวมทั้งสิ้น 270 แห่ง จ้าแนกเป็นโรงงาน
เกี่ยวกับการสี ฝัด หรือขัดข้าว มากที่สุด จ้านวน 30 แห่ง รองลงมาเป็นโรงงานเกี่ยวกับการผลิตอิฐ
กระเบื้อง หรือท่อส้าหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับฯ จ้านวน 29 แห่ง และ
โรงงานการซ่อมแซนยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน 15 แห่ง
อนึ่ง สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด พบว่า ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 126,547 บาทต่อ
คนต่อปี เป็นอันดับที่ 26 ของประเทศ มีรายได้ที่มีสัดส่วนการผลิตมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ สาขาการ
ผลิต 30.96 % รองลงมา คือ สาขาการศึกษา 17.78 % และสาขาเกษตรและประมง 15.56 % โดยกลุ่ม
อาชีพหลักที่ส้าคัญ คือ เกษตรกรรม (ท้านา สวนผลไม้) มีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ปลาช่อนแม่
ลา ขนมเปี๊ยะ กุนเชียง หมูทุบ ซาลาเปา เครื่องจักสาร ปั้นหม้อ รวมทั้ งมีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ ข้าวนาปี
ช้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มะม่วง กล้วยน้้าว้า มะพร้าว กระท้อน
 จังหวัดชัยนาท
ชั ย นาท มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ดั ง นี้ ทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี แ ละ
นครสวรรค์ทิศใต้ติดกับจังหวัดสิงห์บุรีและสุพรรณบุรีทิศตะวันออกติดกับนครสวรรค์และสิงห์บุรีทิศ
ตะวันตกติดกับจังหวัดอุทัยธานีโดยมีแม่น้าส้าคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย แม่
น้้าท่ าจี น และแม่ น้า สะแกกรัง มีจ้ านวนประชากรวัยกลุ่ม อายุ 15-19 ปี และมีง านท้ า จ้า นวน
1,898 คน หรือ 1.34 % ของก้าลังแรงงานรวม มีผู้ว่างงาน 2,854 คน เป็นเพศชาย 1,857 คน
และเพศหญิง 979 คน อัตราการว่างงานเฉลี่ย 1.62 % ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร คือ
1) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติง านที่มีฝีมือด้านเกษตรและประมงมาก
ที่สุด จ้านวน 74,268 คน หรือ 43.12 % รองลงมาเป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและ
ตลาด จ้านวน 22,345 คน หรือ 12.97 %
2) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมประเภทเกษตรกรรม ป่า ไม้ และการ
ประมงมากที่สุด จ้านวน 82,073 คน หรือ 47.66 % รองลงมาอยู่ในประเภทการขายส่ง ขายปลีก
และซ่อมแซมฯ จ้านวน 20,038 คน หรือ 11.64 %
3) ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปท้างานส่วนตัวมากที่สุด จ้านวน 68,962 คน หรือ 40.05
รองลงมาเป็นลูกจ้างเอกชน จ้านวน 45,230 คน หรือ 26.27 %
4) จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมีจ้านวนรวมทั้งสิ้น 427 แห่ง จ้าแนกเป็นโรงงาน
เกี่ยวกับการสี ฝัด หรือขัดข้าว มากที่สุด จ้านวน 93 แห่ง รองลงมาเป็นโรงงานเกี่ยวกับการเก็บรักษา
และล้าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า จ้านวน 36 แห่ง และ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส้าหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์
และส่วนประกอบฯ จ้านวน 33 แห่ง

๑๒๔
อนึ่ง สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด พบว่า ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 100,086
บาทต่อคนต่อปี เป็นอันดับที่ 34 ของประเทศ มีรายได้ที่มีสัดส่วนการผลิตมากที่สุด 3 ล้าดับแรก
ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมและประมง 32.35 % รองลงมา คือ สาขาการผลิต 19.20 % และสาขา
ขายส่งและขายปลีกและซ่อมแซม 10.27 % โดยกลุ่มอาชีพหลักที่ส้าคัญ คือ เกษตรกรรม ทั้ง นี้
มีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ส้มโอชัยนาท ที่นอนดักคะนน ไม้จิ้มฟันหาดท่าเสา ผลิตภัณฑ์
กะลา เครื่องจักรสานด้วยหวายและไม้ไผ่ ทั้งนี้ มืพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตาม
แม่น้าเจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียน ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศ
ใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
605,232.5 ไร่ และมี อ าณาเขตติ ด ต่ อ จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ อ้ า เภอค่ า ย
บางระจัน อ้าเภอพรหมบุรี อ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และอ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีทิศใต้ ติดต่อ
กับอ้าเภอผักไห่และอ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอบางปะ
หัน อ้าเภอมหาราช และอ้าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี อ้าเภอศรีประจันต์ อ้าเภอสามชุก และอ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีมี
แม่น้าส้า คัญไหลผ่าน 2 สาย คื อ แม่น้า เจ้าพระยาและแม่น้าน้ อยมีจ้านวนประชากรวัย กลุ่มอายุ
15-19 ปี และมีงานท้า จ้านวน 2,228 คน หรือ 1.85 % ของก้าลัง แรงงานรวม มีผู้ว่างงาน
3,147 คน เป็นเพศชาย 1,280 คน และเพศหญิง 1,280 คน อัตราการว่างงานเฉลี่ย 1.47 %
ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร คือ
1) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด
จ้านวน 29,135 คน หรือ 20.37 % รองลงมาเป็นผู้ปฏิบัติง านที่มีฝีมือด้านเกษตรและประมง
จ้านวน 28,911 คน หรือ 20.22 %
2) ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ในอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
33,281 คน หรื อ 23.27 % รองลงมาเกี่ย วกั บเกษตรกรรม ป่ าไม้ และการประมง จ้า นวน
32,912 คน หรือ 23.01 %
3) ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้น ไป เป็ น ลูก จ้ างเอกชนมากที่ สุ ด จ้ านวน 57,059 คน หรื อ
31.57 % ซึ่งมีจ้านวนใกล้เคียงกับผู้ที่ประกอบอาชีพท้างานส่วนตัว ซึ่งมีจ้านวน 42,449 คน หรือ
30.93 %
4) จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมีจ้านวนรวมทั้งสิ้น 453 แห่ง จ้าแนกเป็นโรงงาน
เกี่ยวกับการดูดทรายมากที่สุด จ้านวน 57 แห่ง รองลงมาเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับการสี ฝัด หรือขัดข้าว
จ้านวน 35 แห่ง และโรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อส้า หรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับฯ จ้านวน 33 แห่ง

๑๒๕
อนึ่ง สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด พบว่า ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 94,628
บาทต่อคนต่อปี เป็นอันดับที่ 39 ของประเทศ มีรายได้ที่มีสัดส่วนการผลิตมากที่สุด 3 ล้าดับแรก
ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมและการประมง 2.13 % รองลงมา คือ สาขาการผลิต 1.95 % และสาขา
การขายส่ง ขายปลีก และซ่อมแซมฯ 1.59 % โดยกลุ่มอาชีพหลักที่ส้าคัญ คือ เกษตรกรรม (ท้านา)
มีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กลองจิ๋วขนาดเล็ก ตุ๊กตาชาววัง หมูทุบ เครื่องจักสาน รวมทั้ง
มีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ ข้าว อ้อย สวนผลไม้ พืชผัก
โดยภาพรวมแล้ว จะเห็นได้ว่า สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของทุกจัง หวัดในเขตภาคกลาง
ตอนบน 2 (ลพบุ รี สิง ห์บุรี ชัยนาท และอ่า งทอง) ส่ ง ผลโดยตรงให้ภ าวการณ์จ้ างงานหรือ ความ
ต้องการแรงงานในตลาดแรงงานพื้นที่มี ความผันผวนตามปริมาณสถานประกอบการหรือจ้านวน
แหล่งอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ที่มีอยู่ อาทิ โรงงานผลิตน้้าตาลและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอ้อยโรงงาน
โรงสี ข้ า ว โรงงานผลิ ต อาหารและสิ น ค้ า แปรรู ป จากภาคการเกษตรและประมง เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
O –TOP ผ้ามัดหมี่ เสื่อกก เครื่องจักรสานไข่เค็ม ดินสอพอง ปลาเค็ม กุนเชียง ขนมพื้นบ้าน ปลาร้า
พืชผัก พืชไร่ และพืชผลต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น อิฐมอญ กระเบื้อง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิต ซึ่ง จ้านวนความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่จะอยู่
ในช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึง ระดับอนุปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการ
แรงงานหรืออุปสงค์ของภาคธุรกิจส่งผลให้สถานศึกษาในพื้นที่จ้าเป็นต้องผลิตแรงงานหรืออุปทานของ
ก้าลังคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอต่อการช่วยให้การขับเคลื่อนธุรกิจของชุมชนท้องถิ่นใน
แต่ละจังหวัดให้สามารถผลิตสินค้าส่งออกและสนับสนุนให้อัตลักษณ์ของการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เกิด
ความคุ้มค่าทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพื้นฐานข้างต้นของกลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 คณะท้างาน
จัดท้าร่างยุทธศาสตร์และการพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 ได้น้ามาวิเคราะห์ SWOT Analysis ปรากฏผลที่น่าสนใจ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
(1) มีพื้นที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ข้าวโพด อ้อย มันส้าปะหลัง ผักปลอดสารพิษ กล้วย ไก่เนื้อ (จัง หวัดลพบุรี ผลิตเป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ) มะม่วงและสัตว์น้าจืด (ปลานิล ปลาช่อน ปลาดุก ปลาเนื้ออ่อน ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลา
ทับทิม และกุ้งก้ามกราม)
(2) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีอ่างเก็บ
น้้าขนาดกลางและขนาดเล็ก แหล่งน้้าธรรมชาติ (หนอง คลอง บึง ล้ารางสาธารณะ) ซึ่งเป็นแหล่งน้้า
ต้นทุนส้าหรับใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค
(3) เป็นฐานการผลิตด้านการเกษตร (ได้แก่ ข้าว ไก่เนื้อ มะม่วง) การแปรรูปสินค้าเกษตร
(เช่น ปลาทับทิมแล่เนื้อ) ที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อการส่งออก
(4) เกษตรกรส่วนใหญ่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีโอกาสทางการตลาดที่ชัดเจน
(5) มีฐานองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หลากหลาย ทั้มีศูนย์วิจัยด้าน
ข้าว พืชไร่ ปศุสัต ว์ ประมง สถาบัน การศึ กษา (อาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา) ที่ เข้ม แข็ง ตลอดจน
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่

๑๒๖
(6) มี พิกั ดภู มิ ศาสตร์ ที่เ หมาะสม ในเรื่ อ งความเข้ ม ของแสงและอั ตราการรับ แสงแดดที่
เหมาะสม (บริเวณพื้นที่อ้าเภอโคกส้าโรง จัง หวัดลพบุรี อ้าเภอเนินขาม จัง หวัดชัยนาท และอ้าเภอ
เมือง จังหวัดอ่างทอง) ส้าหรับเป็นแหล่ง ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งเป็นแหล่ ง วัตถุดิบส้าหรับ
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(7) ท้ า เลที่ ตั้ ง ของกลุ่ ม เหมาะสม สะดวกต่ อ การคมนาคมขนส่ ง ทั้ ง ทางบกและทางน้้ า
(ถนนสายเอเชียผ่านจังหวัดภายในกลุ่ม 3 จังหวัด และมีท่าเรือที่ อ้าเภอป่าโมก จัง หวัดอ่างทอง)
เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายสินค้าระหว่างภาค
(8) มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การเรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ศาสนา
ศิล ปวั ฒ นธรรม โบราณคดี ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงซึ่ง กั น และกั น (อารยธรรมทวาราวดี จนถึ ง สมั ย
รัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4 ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
(9) มีศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าพืชผักเกษตรปลอดภัยที่เข้มแข็ง (สหกรณ์ บริการ
การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัยชาวอ่างทอง จ้ากัด) สินค้าประมง ปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
จุดอ่อน (Weakness)
(1) จ้านวนแรงงานในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ไม่เพียงพอเนื่องจากพื้นที่ภาค
กลางเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น และแรงงานไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างเลือกงาน
(2) พื้นที่นอกเขตชลประทานของกลุ่มจังหวัด ขาดการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งมีความจ้าเป็นที่
จะต้องใช้
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(3) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ยัง ขาดกระบวนการมีส่วนร่วม ขาด
การบูรณาการในการสร้างเครือข่ายในเชิงธุรกิจ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการโดย
ผ่านเรื่องเล่าและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(4) เกษตรการส่ ว นใหญ่ ยั ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต รายย่ อ ย ขาดการรวมกลุ่ ม ที่ เ ข้ ม แข็ ง ท้ า ให้ ข าด
ประสิทธิภาพในการบริหาร รวบรวม การกระจายสินค้าและการเข้าถึงตลาด
(5) เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ รวมทั้งชุมชนทั้ง ในและนอกเขตชลประทาน ไม่มีแหล่งน้้า
ของตนเองที่จะท้าให้สามารถท้าการเกษตรที่พึ่งพาตนเองได้
โอกาส (Opportunities)
(1) ทิศทางการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึง การส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
อาหารปลอดภัยจะช่วยขยายอุปสงค์ของสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง
(2) การเปิดเสรีด้านการตลาดระหว่างสมาชิก AEC ส่งผลให้ธุรกิจในพื้นที่สามารถเข้าถึง
แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ ร าคาถู ก ลง และขยายตลาดได้ ม ากขึ้ น (เช่ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อาหารสั ต ว์
ตลาดแรงงาน เป็นต้น)
(3) นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไ ทยเพื่อการเรียนรู้ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุ รัก ษ์ ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้อ มและธรรมชาติ รวมทั้ ง การท่ องเที่ย วเชิ ง สุข ภาพ ช่ว ยส่ง เสริ ม ตลาดการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่กลุ่มจังหวัด
(4) นโยบายของรัฐที่จะลงทุนรถไฟฟ้าทางคู่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Logistics ของ
กลุ่มจังหวัดในขณะที่นโยบายส่งเสริมเขตการเกษตรที่เหมาะสม (Zoning) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต

๑๒๗
(5) การประกวดใช้ผังเมืองที่ชัดเจน จะเอื้ออ้านวยต่อการป้องกันพื้นที่ทาการเกษตร และ
ป้องกันการรุกล้้าของอุตสาหกรรมที่ท้าให้เกิดมลพิษส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล และสอดคล้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตรของพื้นที่
(6) แนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนในระดับโลก และนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ของประเทศในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
(1) มีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ (จีนและตะวันออกกลาง) เริ่มเข้ามาท้าอาชีพ
เกษตรแข่งขันกับเกษตรกรในพื้นที่
(2) การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ท้าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชการ
กลายพันธุ์ของโรคที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตร
อย่างรุนแรง
(3) การแข่งขันระหว่างประเทศในกลุ่ม AEC ที่รุนแรงขึ้นในอนาคตอาจส่งผลกระทบเชิงลบ
หากเกษตรกร หรือผู้ประกอบการไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
(4) สภาพพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยทางธรรมชาติสูงโดยเฉพาะทางด้านอุทกภัยและภัยแล้ง
(5) พื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยามีลักษณะตลิ่งต่้า เมื่อเข้าฤดูน้าหลากมีความเสี่ยงที่น้าจากแม่น้า
เจ้าพระยาจะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหรือชุมชนริมแม่น้า
(6) แหล่งน้้าธรรมชาติมีสารเคมีปนเปื้อน ท้าให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้า
(7) แนวโน้มสัดส่วนต้นทุนพลังงานด้านการผลิตของกลุ่มจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์สูง
อนึ่ง เมื่อพิจารณาผลการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis กับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ต้าแหน่งการพัฒนาที่ส้าคัญจึงอยู่ใน 2 เรื่องเป้าหมายของการพัฒนาในอนาคต คือ 1) การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย เพื่อการบริโภคและจ้าหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ และ 2) การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม การเกษตร วิ ถี ชี วิ ต และเพื่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง นี้
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะ 4 ปีข้างหน้า
(พ.ศ. 2561 – 2564) จึงมุ่งเน้นใน 3 เรื่องส้าคัญ ได้แก่
1) การพัฒนาตลาดระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัย (การตลาด คุณภาพ
ปลอดภัย มาตรฐาน)เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากศักยภาพพื้นที่ โดยประชารส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และพื้ นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก อีกทั้ง
สอดคล้องกับแผนชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนภาค
รวมทั้งกระแสความต้องการของประชากรในปัจจุบันต้องการดูแลรักษาสุขภาพและรักษามลภาวะ
สิ่งแวดล้อม ดิน น้้า อากาศ และป่าไม้ และทุกจังหวัด ภายในกลุ่มให้ ความส้าคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการเกษตรปลอดภัย โดยก้าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยจังหวัดมุ่งเน้นส่งเสริม
ทางด้านการผลิตอาหารปลอดภัย ดังนั้น กลุ่มจังหวัดจึงมุ่งเน้นให้ความส้าคัญทางด้านการตลาดและ
การเพิ่มมูลค่าเพิ่มอาหารปลอดภัย ทั้ง ด้านพืช เน้นข้าวคุณภาพ ปศุสัตว์ เน้นแพะ การเพาะเลี้ยง
ประมง ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และด้าเนินการในพื้นที่เป้าหมายในเกษตรแปลงใหญ่และ
บริ เวณที่ เหมาะสมเป็ นส้ าคั ญ รวมทั้ง การสนั บสนุน และส่ง เสริม การน้า พลั ง งานทดแทนมาใช้ ใ น
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดค่าใช้จ่ายในการเกษตรได้ต่อไป

๑๒๘
2) การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น (คุณ ภาพ มาตรฐาน ปลอดภั ย ความหลากหลาย)เนื่อ งจากพิ จารณาจาก
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 คือ รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ค่อนข้างต่้า แต่ การขยายตัวของรายได้ และจ้านวนนักท่องเที่ยวมีการขยายตัวขึ้นทุกปี ดังนั้น จึง มี
ศักยภาพเพียงพอที่ จะพั ฒนาด้านการท่ องเที่ยวโดยด้าเนินการเชิง รุก และให้ ความส้า คัญ ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนน และองค์ประกอบด้านการ
ท่องเที่ยวและมีการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และ
กลุ่มจังหวัดอี่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
3) การบริห ารจั ดการน้้ าแบบบู รณาการ (ลดต้น ทุ น ป้อ งกัน ภัย พิ บัติ สร้ างความสมดุ ล )
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีแม่สายหลักที่ส้าคัญ ถึง 6 สาย รวมทั้งมีเขื่อนเจ้าพระยา
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมถึงคลองชลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก ไหลผ่าน แต่บางพื้นที่แหล่ง น้้าไม่
จ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงต้องฟื้นฟูคุณภาพน้้าให้มีมลพิษ
เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่ก้าหนด และมีการก้าจัดวัชพืชในแม่น้าสายหลัก ผลที่ได้จากการก้าจัดวัชพืช
สามารถน้ามาผลิตเป็นปุ๋ยธรรมชาติใช้ในการเกษตรปลอดภัย และป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยได้ต่อไป
จะเห็นได้ว่า การจะขับเคลื่อนตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ข้างต้น ทั้ง 3
เรื่อง ปัจจัยด้านการศึกษา ถือเป็นกลไกหลักที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาพื้นที่กลุ่ม
จัง หวัดแต่ละจังหวัดในภาคกลางตอนบน 2 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการวางแผนเพื่อพัฒนา
ทุกบริบทในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะความเกี่ยวข้องระหว่างการจัดการศึกษาเพื่อภาวะการมีงานท้า ซึ่งถือ
เป็นสิ่งส้าคัญล้าดับต้น ๆ ของตัวแปรหรือปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
พร้ อ มสู่ ยุ ค ศตวรรษที่ 21 ที่ มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ
ในภาพรวมของภาครัฐ
สภาพการศึกษาในพื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนบน 2
การศึกษาในแต่ละพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัด (ลพบุรี สิงห์บุรี
ชัยนาท และอ่างทอง) มีรูปแบบการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของส่วนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ)
โดยมุ่งเน้นการส่งบุตรหลานเข้าเรียนตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึ กษา)
ซึ่งเยาวชนส่วนหนึ่งประมาณ 40 – 60 % ของจ้านวนผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอน
ปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เลือกที่จะไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานในชุมชนพื้นที่ ในเมือง หรือ
กรุงเทพมหานคร ในขณะที่เยาวชนจ้านวนที่เหลือได้เลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสายอาชีพ
(ปวช. และ ปวส.) ในสถาบันซึ่งสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เช่น วิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ เป็ น ต้ น และส่ ว นหนึ่ ง ได้ เ ลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ทั้งมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่เปิดสอน
ในแต่ละสาขาวิชา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผ่านระบบการสอบหรือรับเข้าโดยตรงตามโควตา
ที่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเอาไว้ในแต่ละปีการศึกษา
จากรายงานการวิเคราะห์แรงงานอาชีพรายจังหวัด พ.ศ. 2559 โดยศูนย์เครือข่ายก้าลังคน
อาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก้าลังคนอาชีวศึกษา ได้สรุปสภาพการศึกษาโดยทั่วไปของ
แต่ ล ะจั ง หวั ด (ทั้ ง 4 จั ง หวั ด ) ในกลุ่ ม ภาคกลางตอนบน 2 ในช่ ว งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
ไว้โดยสังเขป ดังนี้

๑๒๙
 จังหวัดลพบุรี
มีจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 757,017 คน แบ่งเป็น ชาย 379,446 คน และ
หญิง 377,571 คน โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่แบ่งออกเป็นสังกัดได้ดังนี้
1) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ้านวน 339 แห่ง
2) ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในระบบ 44 แห่ง (สามัญ 38 แห่ง
อาชีวะ 6 แห่ง) นอกระบบ 95 แห่ง (วิชาชีพ 25 แห่ง กวดวิชา 61 แห่ง ศิลปะและกีฬา 9 แห่ง)
3) ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 141 แห่ง
(จังหวัด 1 แห่ง อ้าเภอ 16 แห่ง ต้าบล 124 แห่ง)
4) ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 แห่ง
5) ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่ งที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึ กษาลพบุรี วิ ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุ รี
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกส้าโรง และวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ทั้งนี้ แรงงานที่ไม่มีการศึกษามี 1.46 % จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่ โดยภาพรวมต่้า
กว่ามัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับต่้ากว่าประถมศึกษา 218,372 คน หรือ 48.09 % และเป็นที่
น่าสังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 25,592 คน หรือ 5.64 % สาเหตุจากศึกษาต่อสูงขึ้น
 จังหวัดสิงห์บุรี
มีจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 210,637 คน แบ่งเป็น ชาย 100,427 คน และ
หญิง 110,210 คน โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่แบ่งออกเป็นสังกัดได้ดังนี้
1) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ้านวน 126 แห่ง
2) ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในระบบ 16 แห่ง (สามัญ 14 แห่ง
อาชีวะ 2 แห่ง) นอกระบบ 19 แห่ง (วิชาชีพ 1 แห่ง กวดวิชา 16 แห่ง ศิลปะและกีฬา 2 แห่ง)
3) ส้ านักงานส่ง เสริม การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 53 แห่ ง
(จังหวัด 1 แห่ง อ้าเภอ 8 แห่ง ต้าบล 44 แห่ง)
4) ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) – (ไม่มี)
5) ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
และวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ทั้งนี้ แรงงานที่ไม่มีการศึกษามี 0.77 % จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่ โดยภาพรวมต่้า
กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับต่้ากว่าประถมศึกษา 41,380 คน หรือ 36.87 % และเป็นที่น่า
สังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 7,497 คน หรือ 6.68 % สาเหตุจากศึกษาต่อสูงขึ้น
 จังหวัดชัยนาท
มีจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 330,600 คน แบ่งเป็น ชาย 159,253 คน และ
หญิง 171,347 คน โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่แบ่งออกเป็นสังกัดได้ดังนี้
1) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ้านวน 194 แห่ง
2) ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในระบบ 11 แห่ง (สามัญ 9 แห่ง
อาชีวะ 1 แห่ง นานาชาติ 1 แห่ง) นอกระบบ 38 แห่ง (วิชาชีพ 4 แห่ง กวดวิชา 32 แห่ง ศิลปะ
และกีฬา 2 แห่ง)

๑๓๐
3) ส้ านักงานส่ง เสริม การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 64 แห่ ง
(จังหวัด 1 แห่ง อ้าเภอ 10 แห่ง ต้าบล 53 แห่ง)
4) ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) – (ไม่มี)
5) ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท และวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ทั้งนี้ แรงงานที่ไม่มีการศึกษามี 1.48 % จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่ โดยภาพรวมต่้า
กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับต่้ากว่าประถมศึกษา 94,824 คน หรือ 55.06 % และเป็นที่น่า
สังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 6,606 คน หรือ 3.84 % สาเหตุจากศึกษาต่อสูงขึ้น
 จังหวัดอ่างทอง
มีจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 282,470 คน แบ่งเป็น ชาย 135,446 คน และ
หญิง 147,024 คน โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่แบ่งออกเป็นสังกัดได้ดังนี้
1) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ้านวน 166 แห่ง
2) ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในระบบ 9 แห่ง (สามัญ 8 แห่ง
อาชีวะ 1 แห่ง) นอกระบบ 11 แห่ง (วิชาชีพ 2 แห่ง กวดวิชา 8 แห่ง สอนศาสนาอิสลาม 1 แห่ง)
3) ส้ านักงานส่ง เสริม การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 83 แห่ ง
(จังหวัด 1 แห่ง อ้าเภอ 9 แห่ง ต้าบล 73 แห่ง)
4) ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) – (ไม่มี)
5) ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ และวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ทั้งนี้ แรงงานที่ไม่มีการศึกษามี 1.13 % จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่ โดยภาพรวมต่้า
กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับต่้ากว่าประถมศึกษา 57,114 คน หรือ 39.94 % และเป็นที่น่า
สังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 8,065 คน หรือ 5.14 % สาเหตุจากศึกษาต่อสูงขึ้น
โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่า สภาพการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี
สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง) มีแรงงานที่ไม่มีการศึกษาในจ้านวนไม่ถึง 2 % จากจ้านวนแรงงาน
ทั้ง หมดที่มีอยู่ทั้งหมด และมีจ้านวนโรงเรียน/สถานศึกษา ในสัง กัด สพฐ. ซึ่งเปิดสอนในระดับขั้น
พื้ น ฐานให้ กั บ เยาวชนในพื้ น ที่ สู ง สุ ด มากกว่ า สั ง กั ด อื่ น ๆ โดยจั ง หวั ด ลพบุ รี มี จ้ า นวนโรงเรี ย น /
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานมากที่สุ ด รองลงมาคื อ จัง หวั ด ชัย นาท อ่า งทอง และสิง ห์บุ รี ตามล้ าดั บ
เช่นเดียวกับสถานศึกษาในสังกัด สช. ทั้ง ในระบบและนอกระบบที่มีการเปิดสอนทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพเพื่อรองรับจ้านวนผู้เรียนในพื้นที่ และมีเพียงจัง หวัดชัยนาท ที่มีการเปิดสอนในรูปแบบ
นานาชาติใ ห้กับ เด็ กนัก เรี ยน และจัง หวั ดอ่า งทอง ที่มีก ารเปิด สอนศาสนาอิส ลามด้ว ย ในขณะที่
การส่งเสริมการศึกษานอกระดับและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีการรองรับกลุ่มเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจสูงสุด คือ จัง หวัดลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ตามล้าดับ นอกจากนี้
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นต้นไป) ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
มีการเปิดสอนในสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชี พ วิ ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั้ง นี้ กลุ่ม เยาวชนจากภาคการศึกษาทุก ระดั บจึง เป็ น
ผลผลิ ตด้ านก้า ลัง คนที่ส้ า คัญ ให้ กับ ภาคประกอบการหรือ ก้า ลัง แรงงานในภาคอุต สาหกรรมและ
เศรษฐกิจทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดในปัจจุบัน

๑๓๑
ส้าหรับรูปแบบของการผลิตก้าลัง คนจากภาคการศึกษาของกลุ่มจัง หวัดในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนบน 2 จึงเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของภาคประกอบการในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจภาคกลางเป็นหลัก อาทิ อุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์และท้า
ประมง อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมด้ านอาหาร เป็ นต้น รวมไปถึง การส่ง เสริมแรงงานที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเช่น ข้าว
มันส้าปะหลัง อ้อย ดินสอพอง เนื้อปลา พืชผักต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ ความจ้าเป็นเกี่ยวกับจ้านวนแรงงาน
ที่เพียงพอและมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งส้าคัญและจ้าเป็นในทุกขั้นตอนของการเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตจาก
ภาคการศึกษาในพื้นที่ไปสู่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของชุนชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการส่งผลต่อเนื่อง
ทั้ง ทางตรงและทางอ้ อ มไปยั ง ภาวะการมี ง านท้ า ในพื้ น ที่ ก ลุ่ม ภาคกลางตอนบน 2 จากปั จ จุ บั น
สู่อนาคตได้

.................................................

๑๓๒

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ค้ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยข้อ
5 ให้มีส้านั กงานศึกษาธิการภาค จ้านวนสิ บแปดภาค สัง กัดส้า นักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
ตามบัญชีเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาร่วมกับการพิจารณาทิศทาง
องค์กรตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีที่เกี่ยวข้องกับการก้าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการจากหน่วยงานในช่วงปีแต่ละปีง บประมาณที่ผ่านมา
ส้านักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงได้ก้าหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไว้ดังต่อไปนี้

ส้านักงานศึกษาธิการภาค ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท้าหน้าที่หลักในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอ้านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
อื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ โดยมีข้อมูลพื้นฐานดังนี้
วิสัยทัศน์
“เป็นกลไกส้าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อบูรณาการการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”
 พันธกิจ
1. จัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองการพัฒนาของ
พื้นที่
2. พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด้าเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 บทบาทหน้าที่และอานาจ
1. ก้าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด้าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2. สนับสนุนการพัฒนาจัง หวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา


๑๓๓
3. ก้ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินงานของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ
4. สนั บสนุน การตรวจราชการและติด ตามประเมิ นผลการด้ าเนิ นงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่ วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
 ค่านิยมองค์กร
H =Happy
มีความสุขกับการท้างาน
E=Ethics
มีคุณธรรม (ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ)
R=Result
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
O=Ownership
มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจั ง หวัดให้ สอดคล้อ งกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ก ารศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของกลุ่มจั ง หวัดโดยยึ ด
หลักการมีส่วนร่วม
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิ ชาการ การวิจัย เพื่อการพัฒนาจัง หวัดใน
พื้นที่
3. ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
 เป้าประสงค์
1. หน่วยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่
ส้าคัญไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม/สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
2. เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์งานวิชาการ
การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
3. ผลการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลส้าคัญในการเร่งรัด ก้ากับ ติดตาม การด้าเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมาย
4. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานราชการและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
5. องค์กรมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

๑๓๔
ตัวชี้วัด
1. ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่
2. ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานการสานพลังเครือข่ายร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถานศึกษา
3. ระดับ ความส้ า เร็ จของการสนั บ สนุ น การตรวจราชการ (กรณีป กติ ) และการติ ด ตาม
ประเมินผลการด้าเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงาน
ราชการและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินงาน
 กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. พัฒนากลไกและระบบการก้ากับ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. เสริ มสร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากรในกลุ่ ม จัง หวั ดภาคกลาง
ตอนบน 2
5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 (SWOT)


SWOTAnalysis - (Strength + Weakness + Opportunity + Threat) ของ
ส้านักงานศึกษาธิการภาค 2 สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
 จุดแข็ง (Strength)
1. ส้านักงานมีภารกิจและขอบเขตงานที่มีกฎหมายรองรับ
2. ผลการด้าเนินงานด้านการสนับสนุนการตรวจราชการที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจาก
หน่วยรับการตรวจโดยผลการส้ารวจมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส้านักงานเป็นที่ยอมรับ มีคะแนนผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการตามค้ารับรองระดับส้านักฯ อยู่ในระดับต้น ๆ ของหน่วยงานเดียวกัน
4. ผู้บริหารของหน่วยงานด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
5. ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม ของส้านักงานมีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ใ นการ
บริหารจัดการและบริหารอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
6. บุคลากรรุ่นใหม่ มีศักยภาพสูง ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
7. บุคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงและมีประสบการณ์ในการท้างาน
8. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
9. บุ คลากรมีอัธ ยาศั ยไมตรี มีจิ ตมุ่ง บริการสูง มีความรับ ผิดชอบงาน มีทั กษะในการ
ท้างานเป็นทีม (Teamwork) และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร (Ownership)

๑๓๕
10. มีระบบฐานข้อมูลกลาง (Server-Hub) ที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างกลุ่มงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11. โครงสร้างบุคลากรของหน่วยงานมีจ้านวนไม่มากซึ่งเหมาะสมกับการบริหารงานใน
แนวราบ

 จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะบุคลากรที่บรรจุใหม่ไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมของ
สมรรถนะและทักษะที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจใหม่ ท้าให้บุคลากรส่วนหนึ่งยังไม่มั่นใจในการ
ปฏิบัติงานและมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับภารกิจ
3. บุคลากรส่วนหนึ่งขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนให้เกิด
ความก้าวหน้าในต้าแหน่งหน้าที่การงาน
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง ของหน่วยงาน
โดยเฉพาะงบวิชาการ งบสาธารณูปโภค และงบการจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการดูแล
ท้าความสะอาด และรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
5. วัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานมาก และไม่
ทันสมัยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
6. ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติง านตามภารกิจยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

 โอกาส (Opportunity)
1. มีกฎหมาย ระเบียบ รองรับการปฏิบัติงานที่สามารถให้หน่วยงาน สถานศึกษา ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือในการปฏิบัติงานได้
2. ผู้บริหารระดับสูงเห็นความส้าคัญของการมีหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ประสานและบูรณา
การการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
3. หน่วยเหนือสนับสนุน ส่งเสริม การด้าเนินการพัฒนาการศึกษาในความรับผิดชอบให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย สามารถน้ า มาใช้ ใ นการ
ประสานและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. มีสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้
6. หน่ว ยงาน/ผู้รับบริก ารเห็น ความส้ าคัญ และให้การยอมรับ ให้ความร่วมมื อในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
7. มีเครือข่ายร่วมพัฒนางานทางการศึกษาที่เข้มแข็ง

 อุปสรรค (Threat)
1. ระเบี ย บ/แนวทางการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ในบางเรื่ อ งยั ง ไม่ ชั ด เจน เนื่ อ งจาก
ส้านักงานศึกษาธิการภาค เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่

๑๓๖
2. ระบบ Career Path ของส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ชัดเจน ท้าให้
บุคลากรในสังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาคไม่ไ ด้รับการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในต้าแหน่ง
หน้าที่
3. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ไม่ไ ด้รับการ
ส่งเสริมและด้าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย ท้าให้การด้าเนินงานในบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง
5. ส้ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ เ ชื่ อ มและส่ ง ต่ อ นโยบายยั ง ขาด
อัตราก้าลังตามกรอบโครงสร้างที่ก้าหนดไว้ ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายยังขาดประสิทธิภาพ
6. การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นเรื่องใหม่ หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันใน
พื้นที่ ยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในบทบาท อ้านาจ หน้าที่ และแนวทางการด้าเนินงาน

 ข้อเสนอแนะเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาให้สานักงานศึกษาธิการภาค 2
ก้าวสู่ Government 4.0 และ Critical Success Factor
Government 4.0 ประกอบด้วย (1) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected
Government) (2) ยึ ดประชาชนเป็ นศู นย์ กลาง (Citizen-Centric Government) และ (3) มี ขี ด
สมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance) ซึ่งจ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัยแห่งความส้าเร็จ
ของระบบราชการ 4.0 หรือ Critical Success Factor 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การสานพลังระหว่างภาครัฐ
และภาคส่ ว นอื่ น ๆ ในสั งคม (Collaboration) 2) การสร้ างนวั ตกรรม (Innovation) และ
3) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) ทั้งนี้ หากวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อเสนอจาก
มุมมองของส้านักงานศึกษาธิการภาค 2 สามารถสรุปได้ดังนี้

Government 4.0
 เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)

- ใช้ ก ลไกความร่ ว มมื อ ในรู ป แบบเครื อ ข่ า ยการท้ า งานที่ เ ข้ ม แข็ ง ในระดั บ พื้ น ที่
โดยเฉพาะการเปิ ด กว้ า งต่ อ การบู ร ณาการหลั ก การ แนวทาง และวิ ธี ก ารในการท้ า งานร่ ว มกั น
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
- เชื่อมโยงการท้างานเป็นเอกภาพโดยการสร้างฐานข้อมูลกลางอย่างเป็นระบบ
- มุ่งเน้ นการพัฒนาแบบองค์รวมและก่อให้ เกิดเอกภาพต่อการก้า หนดกรอบทิ ศ
ทางการท้างานร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับชุมชนท้องถิ่น
 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
- วางแผนและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนจากนโยบายสู่การปฏิบัติได้จริงทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่ อการตอบโจทย์ ปั ญหาคุณ ภาพการศึ กษาได้ ต รงกั บความต้ องการของพื้ นที่ รวมทั้ ง
สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนบน 2
- จัดท้าฐานข้อมูลกลางเพื่อการเข้าถึงโดยง่ายส้าหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ
ข้อมูลส้าคัญและจ้าเป็นในเรื่องการศึกษา การเข้าถึงบริการทางวิชาการจากสถานศึกษาต่าง ๆ รวมไป
ถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

๑๓๗
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance)
- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานศึก ษาในพื้นที่ สร้างนวัตกรรมหรือผลงานริเริ่ม ที่
สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้จริงและเห็นผลต่อยอดในสถานศึกษา โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในเรื่องการประยุ กต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับข้อมูลข่าวสารในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
- วางแผนบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติของบุคลากร ระบบงาน และการสร้าง
สมรรถนะให้กับองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
ในโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขตในสังคมปัจจุบัน
- การน้าเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเป็นปัจจุบัน มาปรับใช้ในการ
บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ลและการถ่ า ยทอดนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ อ ย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และทันสมัย


Critical Success Factor
การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration)
- การใช้กลไกการท้างานระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในระดับ
พื้นที่เพื่อยกระดับการท้างานประสานและร่วมงานกันอย่างจริงจัง เข้มแข็ง มุ่งเน้นให้เกิดแรงบันดาล
ใจ (Inspiration) มากกว่ าเรื่องอื่ น โดยเฉพาะการมองประโยชน์ที่ จะเกิด ขึ้นภายหลัง การท้า งาน
ร่วมกันในภาพรวมมาก่อนสิ่งอื่น
- มี ก ารวางแผนการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น อย่ า งไม่ ขั ด แย้ ง มี ค วามเป็ น เอกภาพ
สามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน มีความสมานฉันท์ และสามารถร่วม
รับผิดชอบได้อย่างเต็มก้าลังความสามารถ
- เปิดโอกาสให้มีการร่วมแสดงแนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่สามารถประยุกต์และ
พัฒนาบริบทด้านคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
- ร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคิดค้นแสวงหา Solutions ใหม่ ๆ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
- ใช้วิธีพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันโดยเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาใน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ให้มาร่วมวางแผนด้านหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน แนวทางใน
การสร้างประโยชน์แบบ Two-ways ระหว่างภาคการศึกษาและภาคชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งแนวทาง
การสร้างห้องปฏิบัติการ (GovLab) เพื่อน้าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
กลุ่มภาคกลางตอนบน 2
 การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization)
- วางระบบฐานข้ อ มู ล ส่ ว นกลางให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การน้ า ไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม โดยเฉพาะการผสานการท้างานร่วมกันของระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแบบ Cloud
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เพื่อการท้างานร่วมกันได้อย่างถูกต้องแม่นย้า อาทิ โทรศัพท์มือถือ
(Mobile Phone) เป็นต้น
- ฐานข้อมูลดิจิทัลขององค์กรต้องสามารถพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงแบบ Real Time
ได้ในทุกที่ทุกเวลาเพื่อให้ตอบสนองและใช้งานได้ตรงตามความน่าจะเป็นของยุคดิจิทัลในปัจจุบัน


๑๓๘
- ระบบการท้ า งานขององค์ ก รต้ อ งพั ฒ นาไปสู่ ก ารสร้ า งฐานข้ อ มู ล ที่ ส ามารถ
ประมวลผลและวิเคราะห์ระดับข้ อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย้า เพื่อให้สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาในทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
โดยสรุปแล้ว ข้อเสนอส้าคั ญ ของส้า นักงานศึ กษาธิการภาค 2 ตามรายละเอีย ด
ข้างต้นมีจุดเน้นส้าคัญที่การมุ่งพัฒนาศักยภาพบุ คลากรและระบบการบริหารจัดการที่จ้าเป็นต้อง
เดินหน้าด้วยกลไกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท้างานระดับพื้นที่ตั้งแต่การถ่ายทอดนโยบาย
เชิงรุกไปสู่แนวทางการปฏิบัติร่วมกันแบบผสมผสานไม่ใช่บูรณาการเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ต้องมี
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของบริบทการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ร่วมกับ
การน้าเทคโนโลยีในเรื่องดิจิทัลให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้ระบบการจัดการศึกษา
ทุกระดับตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับอุดมศึกษาสามารถประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังใน
การผลิตก้าลังคนคุณภาพให้กั บชุมชนท้องถิ่น สามารถตอบสนองต่อการเข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0
ด้วยระบบ Government 4.0 ที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ
ส้าคัญในการปฏิรูปและพัฒนาร่วมกัน ดังนั้น ส้านักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทการรองรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรและระบบขององค์กรพร้อมต่อการ
ก้าวไปสู่หน่วยงานมืออาชีพในการบริหารจัดการการศึกษาระดับภูมิภาคให้เกิดความสมดุล เข้มแข็ง
และยั่งยืนได้อย่างแท้จริงต่อไป
.................................................
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