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วิสัยทัศน์ (VISION)
การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ. 2562-2565
“การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

คำนำ
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นกลไกที่สาคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากประสิทธิผลของการศึกษาส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคมของ
ประเทศ และการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ต้องดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพและ
สามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคาสั่งที่ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
และต่ อ มามี ก ารปรั บ ปรุ ง กลไกตามค าสั่ ง ที่ 19/2560 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560 ให้ จั ด ตั้ ง ส านั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาคสิ บ แปดภาค สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในระดั บ พื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาในระดั บ ภาคและจั ง หวั ด โดย
การอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานอื่น หรื อ ภาคส่ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งในพื้ น ที่ นั้ นๆ และมี อ านาจหน้ า ที่ ใ น
การกาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกั บทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ทิศทางการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภู มิภาค นโยบาย ยุท ธศาสตร์ของกระทรวงศึก ษาธิ การ ยุท ธศาสตร์การพั ฒนากลุ่ม จัง หวัด รวมทั้ ง
การพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในพื้นที่
ในปีง บประมาณ พ.ศ.2559 ส านั ก งานศึ กษาธิก ารภาค 2 จึ ง ได้จั ด ทาแผนยุ ทธศาสตร์ พัฒ นา
การศึกษาระดับภาค พ.ศ.2560-2564 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบได้แ ก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2 ซึ่ง ประกอบด้วยจัง หวั ดชัยนาท ลพบุ รี สิง ห์บุรี และ
อ่างทอง แต่เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าวทันต่อสถานการณ์ทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงได้
ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562-2565 ที่มุ่งเน้น
ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้ประชาชนได้รับโอกาสที่จะรับการศึกษาตลอดชีวิต
อย่างเสมอภาคและทั่วถึง สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม
พึ่งพาตนเองได้ และมีทักษะที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นทุนไว้สร้างงาน สร้างรายได้ และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทตอบสนองปัญหาและความต้องการของสังคม และการพัฒนาของพื้นที่กลุ่ มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 และประเทศ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานจัดทาแผนครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) จะเป็น
แนวทางในการด าเนิ นงานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ก ารพั ฒ นา
การศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหวังต่อไป
(นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์)
ศึกษาธิการภาค 2
กันยายน 2560

คณะผู้ดำเนินกำร
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
นายวิระ แข็งกสิการ
นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่
นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่
นายพนม จงอยู่วัฒนา
นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์
นายสุเชษฐ ประชากุล
นายนันทภพ เคหา
นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์
นางสาวสุนีย์ บุญทิม
นางสาวนิภา แสงพันธุ์
นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล
นางบัวพันธ์ แทบทาม
นายชาญ พวงทรัพย์
นายประยุทธ ละม้ายแข
ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม
นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์
นางเสน่ห์ คีรี
นางสาวจงกล เรือนงาม
นายวีรวัฒน์ ไทยเขียว
นางสาวบังอร หน่ายทุกข์
นายจตุพร หมอโอสถ
นางจิตติมา น่วมนิ่ม
นางศศิญา ด้วงสว่าง
นางมัญญชุพร ปงปัญญายืน
นางเนาวรัตน์ สอนสุข
นางสาวสมรัก ยวงเกตุ
นายศิริวัฒน์ ศิริวรรณ
นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกุล
นายสุรพงษ์ พรหมศรี
นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์
นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม
น.ส.ศิรินทิพย์ ยงวณิชย์
นางสาวอมร บุญเชิต
นางวิภา สาธิตะกร
นายณัฐวุฒิ เธียรถาวร
นางพนิดา เมฆสุริยา

ศึกษาธิการภาค 2
รองศึกษาธิการภาค 2
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.2
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.2
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.2
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ศธภ.2
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.2
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ. ชัยนาท
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ. ลพบุรี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ. อ่างทอง
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ. ชัยนาท
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ. ลพบุรี
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ. สิงห์บุรี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป. ชัยนาท
ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท
ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ศธจ. ชัยนาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ. ชัยนาท
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธจ. อ่างทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สพป. ลพบุรี เขต 2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศธจ.ลพบุรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศธจ.อ่างทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ. สิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม. เขต 5
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป. สิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.อ่างทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กศน.จ.ชัยนาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กศน.จ.ลพบุรี
/นางสาวสุมนณ์.....

คณะผู้ดำเนินกำร
(ต่อ)
นางสาวสุมนณ์ บุตรยี่
นายสาโรจน์ ดวงเดือน
นางสาวพิชญ์ณัฏฐา งามมีศรี
นางพรพิมล สาระรักษ์
นางสาววาสนา น้อยบ้านป่า
นายศักดิ์เกษม พรหมศร

ศึกษานิเทศก์ กศน.จ.สิงห์บุรี
นักจัดการงานทั่วไป กศน.จ.สิงห์บุรี
นักวิชาการศึกษา กศน.จ.อ่างทอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธภ.2
นักวิชาการศึกษาชานาญการ ศธภ.2
ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา ศธภ.2

บรรณำธิกำรกิจและจัดทำรูปเล่ม
นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์
นายเดชา บุญมาสุข
นางสาววาสนา น้อยบ้านป่า
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์
นางพรพิมล สาระรักษ์
นางสาววาสนา น้อยบ้านป่า

หัวหน้าโครงการ
นักวิชาการประจาโครงการ
นักวิชาการประจาโครงการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562-2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำภำค 2 (พ.ศ.2562-2565)
ควำมเป็นมำ
แผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาการศึ กษาภาค 2 (พ.ศ.2562-2565) จั ดท าขึ้ น เพื่อ เป็น ยุท ธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพและภูมิสังคม ในช่วงระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ที่มีความ
สอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ นโยบายของรั ฐ บาล ร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่ง ชาติ พ.ศ.
2558-2564 แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2560-2579 เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยในการดาเนินงาน
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ให้ความสาคัญ กับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันทบทวน
วิสัยทัศน์ รวมทั้งรายละเอียดพันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา
การศึกษาของพื้นที่ ทั้งนี้ กรอบของทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคเกิดจาก การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวโน้มกลางของ
ประเทศและในพื้นที่ความรับผิดชอบ สถานการณ์ด้านการศึกษาของพื้นที่ การประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของภาค 2 เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
สภำพบริบทของภำค 2
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางการศึกษาในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
มีพื้นที่รวม 10,460.29 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของขนาดพื้นที่ประเทศ) แบ่ง การปกครอง
ออกเป็น 32 อาเภอ 288 ตาบล 2,504 หมู่บ้าน โดยในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรทั้ง สิ้น 1,555,551 คน
ความหนาแน่นของประชากรกลุ่มจังหวัดฯ เท่ากับ 148.71 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดที่มีประชากรมาก
ที่สุดคือ จังหวัดลพบุรี คิดเป็นร้อยละ 47.63 ของประชากรในกลุ่มจังหวัดฯ แต่จังหวัดที่มี ความหนาแน่นของ
ประชากรมากที่สุด คือ อ่างทอง เฉลี่ยประมาณ 289 คนต่ อตารางกิโ ลเมตร ทั้ง นี้ ประชากรทั้ง หมดเป็ น
ประชากรก่อนวัยทางาน (0-14 ปี) จานวน 246,116 คน (ร้อยละ 15.82) วัยทางาน (15-60 ปี) จานวน
1,038,238 คน (ร้อยละ 66.74) และสูงวัย (60 ปีขึ้นไป) จานวน 271,197 คน (ร้อยละ 17.43) ทั้งนี้พื้นที่
จังหวัดทั้งหมดไม่มีอาณาเขตติดแนวชายแดนของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้า มีแหล่งน้า
ที่เอื้ออานวยทั้งน้าบนดินและน้าใต้ดิน จึงมีทรัพยากรดินและทรัพยากรน้าอุดมสมบูรณ์ กว่าภาคอื่นๆ พื้นที่จึงมี
ความเหมาะสมกับการทาเกษตร โดยรวมของกลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างดี รายได้ของประชาชน
อยู่ในอันดับกลางๆ ของประเทศ โดยสาขาการผลิตหลักที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดฯ คือ สาขาอุตสาหกรรม และ
สาขาเกษตร แรงงานส่วนใหญ่จึงอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรรม
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ผลกำรจัดกำรศึกษำของภำค 2
การจัดการการศึกษาในพื้นที่ของภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) ที่ช่วงที่ผ่านมา ในด้าน
โอกาสทางการศึกษา ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เนื่องจากมีสถานศึกษาจานวนมากทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง กระจายครอบคลุมพื้นที่ อัตราการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประชากรในวัยเรียน และอัตราการเรียนต่ออยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีปัญหาการออกกลางคันอยู่ในระดับน้อย
แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมของกลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 ประชากรวัยแรงงาน (กลุ่มอายุ 15-59 ปี)
และประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปยัง มีปีการศึกษาเฉลี่ยต่ากว่าเป้าหมาย สาหรับด้านคุณภาพการศึกษา ยัง มี
ปัญหาเช่นเดียวกับปัญหาในภาพรวมของประเทศ กล่าวคือ คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน
ยังมีสถานศึกษาเกือบร้อยละ 20 ที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพจากการประเมินภายนอกของ สมศ. โดยเฉพาะ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาประถมศึกษาในสังกัด
สพฐ. และยังพบว่า สถานศึกษาให้การบริการทางการศึกษาที่กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ จานวนมากนั้นร้อยละ
60 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ส่วนใหญ่ขาดแคลนทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่สาคัญ คือ
ขาดแคลนครูผู้สอนที่ตรงสาขาวิชา และขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย สาหรับคุณภาพของผู้เรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net และ N-net) ในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ากว่ามาตรฐานเกือ บทุกระดับ และในกลุ่ม สาระวิชาสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบในรอบ 4 ปี
การศึกษา (ปีการศึกษา2556 – 2559 คะแนนเฉลี่ยขึ้นลงไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน นอกจากนี้ จากการทดสอบ
ความสามารถในการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า มีนักเรียนจานวนไม่น้อยมีปัญหาในการอ่าน การเขียน
ในขณะที่คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)
โดยภาพรวมนักเรียนด้านความรู้วิชาชีพพื้นฐานและวิชาเฉพาะต่ากว่าด้านความรู้พื้นฐานทั่วไป ในด้านการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ ในพื้นที่ภาค 2 มีสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภารรัฐและภาคเอกชน กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่
สามารถสนับสนุนการผลิตกาลังคนรองรับจุดเน้นในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 แต่จานวน
ผู้เข้าเรียนน้อย สัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพยังต่ากว่าสายสามัญ และยังมีนักศึกษาส่วนหนึ่งออกจากการศึกษา
ระหว่างเรียน สาหรับด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ในพื้นที่ มีหน่วยงานต้นสัง กัด
สถานศึกษาที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ แต่สถานศึกษาในสังกัด
มีจานวนมาก และส่วนหนึ่งมีขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะอัตรากาลังของครู
และการทางานยังขาดความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและการบริหารและยัง ไม่สามารถบูรณาการงานได้
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ยังอยู่ในระดับน้อย ที่สาคัญ ภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพียงร้อยละ 20 ของสถานศึกษาทั้งหมด ซึ่งทาให้ภาครัฐยัง มีภาระในการจัดการศึกษาหนักซึ่งไม่
เป็นไปตามเป้ าหมายของกระทรวงศึกษาธิการและเจตนารมณ์ของการจัดการศึก ษาตามพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ
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ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำภำค 2 พ.ศ.2562-2565
จากกระแสเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหนา มีแนวโน้มว่ากระแสความท้าทายต่าง ๆ จากพลวัตการ
เปลี่ย นแปลงของโลกจะเกิ ดขึ้นในหลากหลายมิติ ทั้ง ในด้า นสัง คม เศรษฐกิจ สิ่ ง แวดล้อม การเมือง และ
เทคโนโลยี อีกทั้งยังอาจจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่เป็นความเสี่ยงแบบเชื่อมโยงในระดับโลก
ระดับประเทศ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและสภาวการณ์ทางการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ลวนแล้วแต่มีนัยสาคัญต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาของพื้นที่ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ด้า นการศึ ก ษา และข้ อ มู ลทางการศึ ก ษาและข้ อ มู ล ที่เ กี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ ของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จึง ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562-2565 ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (VISION)
“การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (MISSION)
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
3. จัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. เร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
2. เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น
และประเทศ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกช่วงวัย
อย่างทั่วถึง
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
เป้ำประสงค์ (GOALS)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
จัดการศึกษา
3. กาลัง คนมี ทั กษะและสมรรถนะที่ส อดคล้อ งกับ ทิ ศทางการพั ฒนาท้อ งถิ่ น และการแข่ง ขั นของ
ประเทศ
ค
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4. ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ รั บ การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
มีคุณธรรม ดารงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมด้ วยความสันติสุขและ
เอื้ออาทร
5. ผู้เรียน มีจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และภัย
คุกคามที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นพลเมืองดี สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและสงบสุข
5. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และมำตรกำร
ยุทธศำสตร์ 1 : เร่งรัดคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท
กลยุทธ 1 : เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย
มาตรการ :
1. เร่ ง รัด ส่ง เสริ ม สนั บสนุ นความร่ วมมื อระหว่ า งครู ผู้ ป กครอง ในการแก้ปั ญ หาการอ่ า น
การเขียนของนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน การเขียน การพูด และการคิดวิเคราะห์
ให้เป็นวิถีชีวิตประจาวัน
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้
ใน 4 สหวิทยาการ “สะเต็มศึกษาศึกษา” (STEM Education)
3. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการได้ปฏิบัติและใช้กระบวนการ (Active Learning) ด้วยรูปแบบและกิจกรรมที่
หลากหลาย
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อยกระดับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
5. ส่งเสริม สนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
ทั้ง มิติ 4 H สู่กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการบูรณาการทักษะด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
กลยุทธ 2 : เสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
มาตรการ :
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนวิชาอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Program
(EP) รูปแบบ Mini English Program (MEP) รูปแบบ English Bilingual Education (EBE) หรือ English
for Integrated Studies (EIS) ของสถานศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูทั้งด้านจานวนและสาขาวิชาใช้ช่องทางการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่าให้ มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษา ด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
ง
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ยุทธศำสตร์ 2 : เสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่มีคุณภำพ
กลยุทธ 1 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาเพื่อให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรการ :
1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสมรรถนะ
2. เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาครู ร ายสถานศึ ก ษาด้ ว ยกระบวนการนิ เ ทศหนุ น น า (Teacher
coaching)
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และครูนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลยุทธ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
มาตรการ :
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาในพื้นที่พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ และการสอน และอบรมการใช้ให้กับครูเพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ให้เกิดการศึกษาการเรียนรู้ของครูร่วมกัน
(Professional Learning Community : PLC) และเกิดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) ขึ้นในสถานศึกษา
3. เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางาน
และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ยุทธศำสตร์ 3 : พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงกำลังคนสอดคล้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ
กลยุท ธ 1 : พั ฒนากระบวนการเรีย นรู้เ พื่อผลิ ตกาลั ง คนสายอาชีพที่ สอดคล้องกับการพัฒนาของ
ท้องถิ่นและประเทศ
มาตรการ :
1. สร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนสายอาชี พ ตามรู ป แบบทวิ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสายสามั ญ
สถานศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ที่ เ น้ น การเรี ย นรู้ คู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการและแหล่งฝึกปฏิบัติอื่น ๆ
4. ส่งเสริม สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษาเพื่ อสร้ างให้ ผู้ เรี ยนที่ ประยุ กต์ ใช้ ความรู้ ในการพั ฒนา
การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จ
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5. เร่งรัดให้สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการ กาหนดความต้องการของ
กาลังคน เพื่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศ
กลยุทธ 2 : การสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน
การเรียนรู้สายอาชีพ
มาตรการ :
1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมมือพัฒนาการจัดการเรียนสายอาชีพจากภาคส่วนต่างๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนรู้สายอาชีพ
ยุทธศำสตร์ 4 : ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชำกรทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึง
กลยุทธ 1 : เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
มาตรการ :
1. พั ฒ นาระบบและฐานข้ อ มู ล นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง การจั ด ระบบ และกลไกในการ
เฝ้าระวังการเข้าเรียนและออกกลางคัน ป้องกันและแก้ไขร่วมกัน
2. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาสัง คม ในการดูแลช่ว ยเหลือ ส่ งเสริม สนั บสนุน ให้ทุ กช่ วงวั ย ได้รั บการศึกษาอย่าง ต่อ เนื่อ งจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
กลยุทธ 2 : พัฒนาการให้บริการการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
มาตรการ :
1. พัฒนากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยและสอดคล้องกับบริบท
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลายสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ 5 : จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและยั่งยืนของสังคม และประเทศชำติ
กลยุ ทธ 1 : ส่ ง เสริ ม คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและน าแนวคิ ด ตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิตของผู้เรียน

ฉ
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มาตรการ :
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อมโยงสู่
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. ส่งเสริม สนั บสนุ นให้ สถานศึ กษาปลูก ฝัง คุ ณลั กษณะที่พึ ง ประสงค์ (ความมี วินัย ซื่อ สัต ย์
รับผิดชอบ พึ่งพาตนเอง จิตอาสา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น) โดยสร้างวัฒนธรรมที่เป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติที่
ใช้ร่วมกันในโรงเรียน วัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3. จัดให้มกี ิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
มาตรการ :
1. จัดและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง การปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย และส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ และต่อต้า นการทุจริ ต
คอร์รัปชั่น
2. จัดและบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมในการ
ดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ ยาเสพติดและ
ภัยจากไซเบอร์สาหรับผู้เรียนในสถานศึกษาทุกประเภท
ยุทธศำสตร์ 6 : พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมมำภิบำล
กลยุทธ 1 : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการ :
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแก้ปัญหาด้านคุณภาพของ
สถานศึกษาขนาดเล็กที่เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา โดยเน้นความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างสถานศึกษา
ทั้งในระดับและประเภทเดียวกัน และต่างระดับและต่างประเภทสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมมือส่ง เสริม
สนับสนุนจากชุมชนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษาทั้งระดับเดียวกัน
และต่างระดับ
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้มีการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น มีวัฒนธรรมใน
การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. ส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ หรือลักษณะเดียวกัน โดยแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ และสถานศึกษาอื่น ๆ
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กลยุทธ 2 : พัฒนาการประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการ :
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับจัง หวัด และหน่วยงานที่จัดการศึกษา
โดยจัดให้มีฐานข้อมูลสาคัญ และมีระบบที่สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและ
เหมาะสม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ทั้ง ด้านจานวน และสาขาวิช า โดยการเกลี่ยครู และ
ความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามประเมินผล แบบมีส่วนร่วม
4. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค และจังหวัด และตรวจติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
กำรแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ
การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562-2565 ไปสู่การ
ปฏิบัติ มีแนวทางประกอบไปด้วย 1) การเสริมสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การศึกษาภาคเพื่อให้เกิดความเข้ าใจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพรอมและมีส่วนร่วมในการ
แปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยการสื่ อ สาร สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และ
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562 – 2565 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และส่งเสริมให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 2 ที่เชื่อมโยงกับนโยบายทางการศึกษาของส่วนกลาง รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
การศึกษา และส่งเสริมกระบวนการจั ดแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 2) ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการ
ขับเคลื่อนงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและกลุ่มจัง หวัด และ 4) จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์
กำรติดตำมและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 (พ.ศ.2562-2565) เพื่อให้
การดาเนิ นงานเป็น ระบบ มี แนวทางการดาเนิ นงานประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ แผนงาน/โครงการ 2) ดาเนินการติดตามความก้าวหน้า
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามระบบและระยะเวลาที่กาหนด 3) พัฒนาองค์ความรู และเสริมสร้าง
ความเข้ า ใจเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผล และการก าหนดดั ชนี ชี้ วั ด แก่ ส านั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนั บสนุนการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้มี
ซ
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การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชนร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดทาแผน และการ
ติดตามประเมินผล 5) เสริมสร้ างศักยภาพบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 สานักงานศึกษาธิการ
จัง หวั ด และหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ให้ มี สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน สามารถบริ ห ารจั ด การ
ยุทธศาสตร์ การศึกษาของพื้นที่และของหน่วยงาน และสามารถติดตามความก้ าวหน้า และประเมินผลการ
ดาเนิน งานตามแผนให้ประสิทธิภ าพสูง สุด 6) นาเสนอผลการด าเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัด ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และ 7) นาผลที่ไ ด้จากการติดตามประเมินผลมา
ปรับปรุง แนวทางการจัดทาแผนงานโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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สารบัญ
หน้า

คานา
บทสรุปผู้บริหาร
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาค
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2)
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.3 การปกครองและประชากร
1.4 การคมนาคมและการขนส่ง
2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคง
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
2.1.1 ภาวะด้านเศรษฐกิจ ในภาคกลาง
2.1.2 ภาวะด้านเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
2.2 ด้านสังคม
2.2.1 ด้านศาสนา
2.2.2 ด้านคุณภาพชีวิต
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3.1 การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่
2.3.2 สถานการณ์ด้านอุทกภัย
2.3.3 สถานการณ์ด้านภัยแล้ง
3 สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ภาค 2
4 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
4.1 ด้านสถานศึกษา
4.2 ด้านนักเรียน นักศึกษา
4.3 ด้านครู และบุคลากร
5 สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาค 2
5.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา
5.2 ด้านคุณภาพการศึกษา
5.3 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างก้าลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและประเทศ
5.4 ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของภาค 2
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36

สาระส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
สาระส้าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2564
สาระส้าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs)
แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564)
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.2561-2564
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของภาค 2 (SWOT Analysis)
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39

ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562-2565
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าประสงค์
 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการและตัวชี้วัด

84
84
84
84
85
85

ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
4.1 การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ
4.2 การติดตามและประเมินผล

91
91
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4
5
6
7
8
9
10
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41
43
52
61
62
63
68
71
75
76
78
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สารบัญตาราง
หน้า

ตารางที่
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
ตารางที่ 16

แสดงจ้านวนเนื้อที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
แสดงอาณาเขตติดต่อของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
แสดงจ้านวนเขตการปกครอง จ้านวนพื้นที่ จ้านวนประชากร และ
ความหนาแน่นของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จ้าแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560
แสดงจ้านวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จ้าแนกตาม
ช่วงอายุและจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 (ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน)
ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัด ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2559
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจ้าแนกตามสาขาการผลิต (ล้านบาท) กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2
แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจ้าแนกตามสาขาการผลิต กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ปี พ.ศ.2555-2557
แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ปี พ.ศ.2555 -2557
สถานประกอบการโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (สะสม)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ.2556 -2558
แสดงจ้านวนศาสนสถาน พระ และเณร ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
แสดงจ้านวนโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ้าต้าบล และคลินิก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
แสดงพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากน้้าในเขตชลประทาน กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2
แสดงสถานการณ์การประสบอุทกภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
แสดงจ้านวนพื้นที่ประสบภัยแล้ง ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย มูลค่า
การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จ้านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนทุกสังกัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จ้าแนกรายจังหวัดและสังกัด
ปีการศึกษา 2560
จ้านวนนักเรียนในระบบ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จ้าแนกตามระดับ
และสังกัด ปีการศึกษา 2560
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
ตารางที่ 17 แสดงจ้านวนผู้เรียนในสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 18 แสดงจ้านวนครู และบุคลากร สัง กัดกระทรวงศึกษาธิการในสถานศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จ้าแนกสัง กัด และประเภท ปีการศึกษา
2560
ตารางที่ 19 แสดงอั ต รานั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาต่ อ ประชากร ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลาง
ตอนบน 2 จ้าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2559
ตารางที่ 20 แสดงจ้านวนและร้อยละนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่ออกกลางคัน
จ้าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557–2558
ตารางที่ 21 แสดงอัตราการเรียนต่อของนักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 จ้าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558
ตารางที่ 22 จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จ้าแนกรายจังหวัด กลุ่มอายุ15-59 และอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีการศึกษา
2556-2559
ตารางที่ 23 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี พ.ศ.2554-2558) ในปี
การศึกษา 2559 ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 จ้าแนกตามรายสังกัด
ตารางที่ 24 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ผู้เรียนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา
2556 - 2559
ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-Net) ของผู้เรียนการศึกษานอก
ระบบ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จ้าแนกรายวิชา ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 26 แสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ. 2557
ตารางที่ 27 แสดงจ้านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สังกัด สช. ที่อ่านออกเขียนได้ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 28 แสดงจ้านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สังกัด สช. ที่อ่านคล่องเขียนคล่อง ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2558

หน้า
19
20
21
22
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23
24
25
27
28
29
29

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
ตารางที่ 29 แสดงสัดส่วนนักเรียนประเภทสามัญศึกษาต่ออาชีวศึกษา ของสถานศึกษา
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จ้าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 25562559
ตารางที่ 30 แสดงจ้านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ตารางที่ 31 แสดงจ้านวนและร้อยละของสถานศึกษาสังกัด สพม. เขต 5 และสังกัด
สอศ. ที่จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา และจ้านวนและร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 32 แสดงจ้านวนและร้อยละของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิด
สอน EP และ MEP จ้าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2557 - 2558
ตารางที่ 33 แสดงจ้านวนและสัดส่วนนักเรียน นักศึกษาของรัฐบาลต่อเอกชน ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จ้าแนกตามระดับการศึกษา และจังหวัด ปี
การศึกษา 2558
ตารางที่ 34 แสดงจ้านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จ้าแนก
ตามจังหวัด ปีการศึกษา 2560

หน้า
30
30
31
32
33
33

สารบัญแผนภูมิ
หน้า

แผนภูมิที่
แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 5

แสดงสัดส่วนความต้องการใช้น้าในฤดูแล้ง ปีเพาะปลูก 2557/58
(ล้าน ลบ.ม.)
แสดงพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากน้้า ในเขตชลประทานกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2
แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 –
2559
แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 – 2559
แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 – 2559

12
13
25
26
26

สารบัญแผนภาพ
หน้า

แผนภาพที่
แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 2

แสดงแผนที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
แสดงภาวะการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ในภาคกลาง
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ส่วนที่ 1
บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาค
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคสิบแปดภาค
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอานวยการ ส่ง เสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
แบบร่ ว มมื อ และบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานอื่ น หรื อ ภาคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรู ปการศึก ษาของกระทรวงศึกษาธิก ารในภูมิ ภาค นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ของกระทรวงศึ กษาธิการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและ
ชุมชนในพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนา
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.25622565 ของภาค เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจัง หวัดอ่างทอง โดยเป็น
แผนที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ.2558-2564) แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2565 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs 2030 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นเชิง นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด และสภาวะบริบทแวดล้อมด้านการศึกษา
ตลอดจนข้อมูลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มาเป็นกรอบความคิดสาคัญ
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2)
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ภาคกลางของประเทศไทย บริ เ วณลุ่ ม น้ าเจ้ า พระยา และลุ่ ม น้ าป่ า สั ก มี พื้ น ที่ ร วม
10,460.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,537,687.50ไร่ โดยจัง หวัดลพบุรี มีพื้นที่มากที่สุ ด เท่ากับ 6,199.70
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 59.27 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ รองลงมาได้แก่จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง
และจังหวัดสิงห์บุรี ในขณะที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีเนื้อที่ 2,469.70 ตารางกิโลเมตร 968.37 ตารางกิโลเมตร
และ 822.48 ตารางกิโลเมตร ตามลาดับ

1

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562-2565

แผนภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ตารางที่ 1 แสดงจานวนเนื้อที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
พื้นที่
ประเทศ
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

เนื้อที่
ตารางกิโลเมตร
513,115.00
92,795.00
10,460.29
2,469.75
6,199.70
822.48
968.37

ร้อยละ
ไร่
320,696,888.00
57,996,875.00
6,537,687.50
1,543,591.00
3,874,812.50
514,049.00
613,120.00

100.00
18.08
100.00
23.61
59.27
7.86
9.38

ที่มา : สานักงานจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

อาณาเขตติดต่อ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
คือ ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกติด
กับจั งหวั ดจั ง หวั ดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ทิศตะวั นตกติ ดกั บ จัง หวัด อุ ทัย ธานี และจัง หวั ด
สุพรรณบุรี ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงอาณาเขตติดต่อของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี

ทิศเหนือ
จ.นครสวรรค์,
จ.อุทัยธานี
อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์,
อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ์

ทิศใต้

ทิศตะวันออก

จ.สิงห์บุรี,
จ.สุพรรณบุรี

จ.นครสวรรค์,
จ.สิงห์บุรี
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ,
อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา
อ.ด่านขุนทด จ.
อ.พระพุทธบาท
นครราชสีมา
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
อ.วังม่วง จ.สระบุรี

สิงห์บุรี

อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อ.ไชโย อ.โพธิ์ทอง
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

อ่างทอง

จ.สิงห์บุรี

จ.พระนครศรีอยุธยา,
จ.สุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก
จ.สุพรรณบุรี,
จ.อุทัยธานี
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี,
อ.ตากฟ้า
จ.นครสวรรค์

อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

จ.ลพบุรี,
จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.สุพรรณบุรี

ที่มา : สานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศทั่วไปเกือบทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มมีความสูงเฉลี่ยจากระดับ
น้าทะเลไม่เกิน 50 เมตร มีแม่น้าสาคัญไหลผ่านได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย แม่น้าลพบุรี แม่น้า ป่าสัก
แม่น้าบางขาม และแม่น้าท่าจีน พื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ในเขตชลประทาน จึงทาให้เหมาะ
แก่การทาการเกษตร เช่น การทานา และการปลูกพืชไร่ต่างๆ แต่สาหรับพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก มีสภาพ
เป็นที่ราบสลับที่ดอน และที่ราบเชิงเขา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณจังหวัดลพบุรีดินมีคุณภาพต่าและมักประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้า พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นแหล่งปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง
1.3 การปกครองและประชากร กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 แบ่ง การปกครองออกเป็น 32
อาเภอ 288 ตาบล 2,504 หมู่บ้าน โดยในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรทั้งสิ้น 1,555,551 คน ความหนาแน่นของ
ประชากรกลุ่มจังหวัดฯ มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 148.71 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดที่มี
ประชากรมากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรี คิดเป็นร้อยละ 47.63 ของประชากรในกลุ่มจังหวัดฯ แต่จัง หวัดที่มี
ความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อ่างทอง เฉลี่ยประมาณ 289 คนต่อตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ ประชากร
ทั้งหมดเป็นประชากรก่อนวัยทางาน (0-14 ปี) จานวน 246,116 คน (ร้อยละ 15.82) วัยทางาน (15-60 ปี)
จานวน 1,038,238 คน (ร้อยละ 66.74) และสูงวัย (60 ปีขึ้นไป) จานวน 271,197 คน (ร้อยละ 17.43)
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนเขตการปกครอง จานวนพื้นที่ จานวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560
เขตการปกครอง

จานวนประชากร

จานวน
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน พื้นที่(ตร.กม.)

พื้นที่
กลุ่มจังหวัด ฯ
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

32
8
11
6
7

288 2,504
51
505
121 1,122
43
364
73
513

10,460.29
2,469.74
6,199.70
822.48
968.37

จานวน
(คน)
1,555,551
326,822
740,970
208,207
279,552

ร้อยละของ
กลุ่มจังหวัด
100
21.01
47.63
13.38
17.97

ความ
หนาแน่น
(คน/ตร.กม)
148.71
132.33
119.52
253.15
288.68

ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบียนกระทรวงมหาดไทย 4 มกราคม 2560

ตารางที่ 4 แสดงจานวนประชากรในกลุ่ ม จัง หวัด ภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามช่ วงอายุ แ ละจั ง หวั ด
ปี พ.ศ. 2560 (ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)
ประชากรกลุ่มจังหวัด
ช่วงอายุ
(0-2 ปี)
(3-5 ปี)
(6-11 ปี)
(12-14 ปี)
-ก่อนวัยทำงำน (0-14 ปี)
(15-17 ปี)
(18-21 ปี)
(22-60 ปี)
-วัยทำงำน (15-60 ปี)
(61 ปีขึ้นไป)
รวม ประชากรทั้งหมด

ชัยนาท

ลพบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

8,703
10,042
21,246
10,474
50,465
10,614
16,805
186,817
214,236
62,121
326,822

20,714
23,948
49,880
25,780
120,322
26,661
45,355
432,238
504,254
116,394
740,970

5,357
6,168
13,276
6,724
31,525
6,775
10,403
118,374
135,552
41,130
208,207

7,449
8,621
18,255
9,479
43,804
9,725
14,759
159,712
184,196
51,552
279,552

รวมกลุ่ม
จังหวัดฯ
42,223
48,779
102,657
52,457
246,116
53,775
87,322
897,141
1,038,238
271,197
1,555,551

ร้อยละของ
ประชากร
ทั้งหมด
2.71
3.14
6.60
3.37
15.82
3.46
5.61
57.67
66.74
17.43
100.00

ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบียนกระทรวงมหาดไทย 4 มกราคม 2560
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1.4 การคมนาคมและการขนส่ง กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 อยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศ มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกับพื้นที่อื่นได้อย่างทั่วถึงและสะดวกทั้งทางบกและทางน้า
เส้นทางบก เส้นทางบกที่ใช้มากที่สุดคือ เส้นทางรถยนต์ ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินที่มีบทบาทสาคัญ
ในการติดต่อเชื่อมระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจัง หวัด และทางหลวงจัง หวัด
เชื่อมระหว่างอาเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดมากมาย เส้นทางหลัก คือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1, 32
และ 340 ใช้ติดต่อระหว่างภาคเหนือ และกรุง เทพมหานครและปริมณฑลซึ่ง เป็นจังหวัดในภาคกลาง และ
นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครวิ่ง ผ่านจังหวัดลพบุรีไ ปยังกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
เส้ นทางน้ า สามารถใช้เ ส้ นทางติ ดต่ อ กับ กลุ่ม จั ง หวั ดภาคกลาง และกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล และจังหวัดในภาคโดยใช้แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และแม่น้าลพบุรี
2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
2.1.1 ภาวะด้านเศรษฐกิจ ในภาคกลาง
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากอุปสงค์จากต่างประเทศยังฟื้นตัวช้า
และอุ ปสงค์ภายในประเทศยัง ซบเซา โดยอุต สาหกรรมการกลั่นปิ โตรเลียมขยายตัวได้เล็ กน้อย แม้ ความ
ต้องการจากประเทศจีนจะชะลอลง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ขยายตัวชะลอลงจากผลของราคา
แม้ว่าปริมาณคาสั่งซื้อยังขยายตัวได้ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนทรงตัวจากปีก่อน ขณะที่อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์หดตัวเล็กน้อยตามความต้องการ อิเล็กทรอนิกส์โลกที่ชะลอตัวเป็นสาคัญ โดยมีอุปสงค์จาก
ต่ า งประเทศเป็ น ปั จ จั ย บวก ในอุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม และอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเลี ย ม ขณะที่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าอุปสงค์โดยรวมจะหดตัวเล็กน้อยเทียบกับปีก่อนจากสินค้ากลุ่มฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์เป็นสาคัญ
ภาคเกษตรกรรมหดตัว จากระยะเดีย วกั น ของปี ก่อ น เนื่อ งจากผลผลิ ตส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะข้าวและอ้อยซึ่ง ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันตก
ขณะเดียวกันผลผลิตยางพาราลดลงจากการเกษตรกรสวนยางลดการกรีดและลดพื้นที่การปลูกเนื่องจากราคา
ไม่จูง ใจ อย่างไรก็ดี มันสาปะหลังและผลไม้ทรงตัว ขณะที่การเลี้ยงปศุสัตว์และการทาประมง ขยายตัวได้
เล็กน้อย การจ้างงานทรงตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน แม้รายได้ของธุรกิจ อาจปรับลดลงตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะปรับลดชั่วโมง การทางานของพนักงานลงเพื่อลด
ต้นทุนแทนการปลดพนักงาน โดยให้เหตุผลว่าเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและมีคาสั่งซื้อกลับเข้ามา จะหาแรงงานยาก
ทั้งนี้ การจ้างงานในภาคการผลิตมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับ ลดลงบ้างในส่วนที่เป็นการจ้างงานจากภายนอก
(Outsource) เพื่อสอดคล้องกับปริมาณคาสั่งซื้อที่ลดลง ในขณะที่ความต้องการแรงงานในภาคบริการ ยัง มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ข้อมูล ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
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แผนภาพที่ 2 แสดงภาวะการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ในภาคกลาง
ตารางที่ 5 ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัด ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ปี 2559
ตัวชี้วัด
ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร
ขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ขนาดเศรษฐกิจภาคการบริการ
อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
อัตราการขยายตัวภาคเกษตร
อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรม
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว
ผลิตภาพแรงงาน
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน
*อัตราการว่างงาน
รายได้การท่องเที่ยว
อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว

ประเทศ
363,720
72,792
77,161
191,230
-0.26
0.98
1.25
114,939
125,946
10.28
0.75
22,313
5.57
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ภาคกลาง
ตอนบน 2
176,139
34,389
52,976
88,774
-4.23
-8.06
2.19
113,814
123,882
8.29
1.38
6,050
8.29

เปรียบเทียบ
กลุ่มจังหวัดกับ
ค่ากลางของ
ประเทศ
-187,581
-38,403
-24,185
-102,456
-3.97
-7.08
+0.94
-1,125
-2,064
-1.99
+0.63
-16.263
+2.72

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท/คน
บาท/คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
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จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัด ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช) ปี 2559 พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่
ในระดั บต่ า จึ งท าให้ ขนาดเศรษฐกิจ กลุ่ ม จัง หวัด ต่ ากว่ าค่ ากลางของประเทศถึง 187,581 ล้ า นบาท อั น
เนื่องมาจากกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ถูกขับ เคลื่ อนด้ว ยภาคการเกษตรเป็ นหลัก ส่ง ผลให้ ขนาด
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีขนาดค่อนข้างเล็กเพียง 176,139 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่ากลางของประเทศแล้ว
ซึ่งได้แก่ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร และภาคบริการ ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ต่อหัวของ
กลุ่มจังหวัดหดตัวลง อันเนื่องมาจากการหดตัวของภาคเกษตรเป็นสาคัญ ถึงแม้ในขณะภาคอุตสาหกรรมของ
กลุ่มจังหวัดจะต่ากว่าค่ากลางของประเทศถึง 24,185 ล้านบาท แต่ก็ยังขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ 2.19 ซึ่งสูงกว่า
ค่ากลางของประเทศถึงร้อยละ 0.94 เมื่อพิจารณาถึงผลิตภาพแรงงานปรากฏว่ามีมูลค่า 123,882 ล้านบาท ต่า
กว่าค่ากลางของประเทศถึง 2,064 ล้านบาท อันเนื่องมาจากอัตราการว่างงานร้อยละ 1.38 ซึ่งมากกว่า ค่า
กลางของประเทศถึง 0.63 ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องจากปีที่แล้ว รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าต่ากว่าค่ากลาง
แต่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วรายละเอียดตามข้อมูลตามข้อ 1.8.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจาแนกตามสาขา
การผลิตที่สาคัญ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1.2 ภาวะด้านเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสภาวะ
เศรษฐกิจในภาพรวมหดตัวลง อันเป็นผลมาจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และเกิดสภาวะภัย
แล้ง ส่งผลให้สาขาการผลิตที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ ภาคเกษตร ,
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้, การขายส่ง ขายปลีกฯ, การโรงแรมและภัตตาคาร ,การขนส่งฯ
และการบริหารราชการแผ่นดินฯ อัตราการขยายตัวลดลงคือ 18.69, 19.33, 0.51, 0.91, 1.65 และ 11.25
ตามลาดับ จะมีเพียงภาคเกษตร สาขาประมง อุตสาหกรรม และการไฟฟ้า แก๊ซการประปา อัตราการขยายตัวสูงขึ้น
เล็กน้อยคือ 11.61, 7.06, 6.57 และ 4.06 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจาแนกตามสาขาการผลิต (ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จาแนกตาม
สาขาการผลิต
(ล้านบาท)

ประเทศ

ภาคกลาง

ภาคเกษตร

2555
2556
2557

1,421,962
1,469,888
1,343,504

57,478
71,038
58,308

เกษตรกรรม
การล่าสัตว์
และการป่าไม้

2555
2556
2557

1,308,902
1,365,736
1,235,419

66,358
69,679
56,793

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2
ชัยนาท
อัตราการ
รวม
ขยายตัว
42,802
13,746
42,294
12,859
-18.69 10,080
34,389
42,081
13,495
41,420
12,555
33,414
-19.33 9,740
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ลพบุรี
16,458
17,333
15,102
16,254
17,085
14,825

สิงห์บุรี อ่างทอง
6,015
5,663
4,007
5,974
5,614
3,953

6,583
6,439
5,200
6,358
6,167
4,896
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ตารางที่ 6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจาแนกตามสาขาการผลิต (ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จาแนกตาม
สาขาการผลิต (ล้านบาท)
ประมง

อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊าซ
และการประปา
ขายส่ง-ปลีกฯ

การขนส่งฯ
โรงแรมและ
ภัตตาคาร
บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์
การให้เช่า และ
บริการทางธุรกิจ
บริหารราชการ
แผ่นดินฯ
การศึกษา

ประเทศ

ภาคกลาง

2555
2556
2557
2555
2556
2557
2555
2556

113,060 1,120
104,152 1,359
108,085 1,516
3,473,817 379,948
3,571,876 448,966
3,620,622 417,074
326,942 28,520
354,222 29,330

2557
2555
2556
2557
2555
2556
2557
2555
2556
2557
2555
2556
2557

374,710
1,776,739
1,776,739
1,867,070
857,379
898,172
921,096
475,290
475,000
499,293
840,212
872,714

29,395
67,785
73,718
72,469
24,725
24,652
25,818
3,312
4,343
3,918
28,700
28,968

2555
2556
2557
2555
2556
2557

730,053
761,262
800,539
508,003
534,462
562,377

37,336
37,748
33,963
21,428
22,424
23,474

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
อัตราการ
รวม
ขยายตัว
721
251
205
40
225
874
305
248
49
273
976 11.61
340
277
54
304
45,182
5,359 26,926 7,715 5,182
47,876
6,273 29,067 7,734 4,802
51,225
7.06 5,984 32,534 7,973 4,764
4,126
459 2,345
813
510
4,449
505 2,518
893
534
4,741
6.57
557 2,673
902
609
17,997
3,668 7,515 3,202 3,613
17,553
3,487 7,493 2,922 3,651
17,463
-0.51 3,199 7,683 2,708 3,873
5,312
920 2,391
790 1,211
5,223
901 2,336
756 1,230
5,137
-1.65
884 2,280
749 1,223
5,312
55
357
19
523
5,223
901 2,336
756 1,230
5,137
-0.91
884 2,280
749 1,223
6,236
1,102 3,236
880
926
6,508
1,149 3,641 1,153 1,438
5,372 -17.46 1,047 3,000
642
684
23,212
23,767
21,091
12,871
13,610
14,162

-11.26

4.06

2,866 17,427
2,806 18,558
2,382 16,888
2,075 4,604
2,370 4,823
2,378 5,029

1,383 1,5212
1,092 1,309
829
992
4,165 2,027
4,326 2,092
4,578 2,176

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559
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1) อุตสาหกรรม
จากข้อมูลตัวชี้วัดขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อยู่ที่
52,976 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับต่ากว่าค่ากลางของประเทศถึง 24,185 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมด้าน
อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2557 คือ 51,225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.28 ของภาคกลาง และ ร้อยละ
1.41 ของประเทศ โดยที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จานวนสถานประกอบการโรงงานที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการสะสมในปี พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 1,539 แห่ง มีเงินทั้งสิ้น 210,171.90 ล้านบาท และมีจานวน
แรงงานทั้งสิ้น 74,154 คน โดยจังหวัดลพบุรีมีโรงงาน เงินทุน และแรงงาน มากกว่าจัง หวัดอื่นภายในกลุ่ม
จังหวัดมาก คือ 830 แห่ง 116,132.42 ล้านบาท 52,546 คน รองลงมาได้แก่จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี
และจั ง หวั ดชั ยนาทตามลาดับ เมื่อ พิ จารณาอั ต ราการขยายตัว สาขาอุ ตสาหกรรมกลุ่ มจั ง หวัด ภาคกลาง
ตอนบน 2 พบว่ามีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นทุกปี ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ 2.19 นับว่าเป็นโอกาสที่สามารถ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้ในอนาคต
หากพิจารณาภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ดังนี้
จังหวัดชัยนาท มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ปี 2557 เท่ากับ 5,984 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.68 ของกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยอุตสาหกรรมที่ดาเนินกิ จกรรมเป็น อันดับ 1 คื อ
อุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นศักยภาพของจังหวัดชัยนาท อันดับ 2 คือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และ
อันดับ 3 อุตสาหกรรมอื่นๆ (ขุดดินทราย ,ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้าฯ)
จังหวัดลพบุรี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ปี 2557 เท่ากับ 32,534 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 63.51 ของกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยอุตสาหกรรมที่ดาเนินกิ จกรรมเป็น อันดับ 1 คื อ
อุตสาหกรรมการเกษตร อันดับ 2 คืออุตสาหกรรมอาหาร อันดับ 3 คืออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
จังหวัดสิงห์บุรี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ปี 2557 เท่ากับ 7,973 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 15.56 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยอุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจกรรมเป็นอันดับ 1 คือ
อุตสาหกรรมอโลหะ อันดับ 2 คืออุตสาหกรรมการเกษตร อันดับ 3 คืออุตสาหกรรมอื่นๆ
จังหวัดอ่างทอง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ปี 2557 เท่ากับ 4,764 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อ ยละ 9.30 ของกลุ่ม จั งหวั ดภาคกลางตอนบน 2 โดยอุต สาหกรรมที่ ดาเนิน กิ จกรรมเป็น อั นดั บ 1 คื อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง (ดูดทรายในที่ดิน และผลิตภัณฑ์จากไม้ ) อันดับ 2 คืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
อันดับ 3 คืออุตสาหกรรมทาอิฐ สาหรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมของจังหวัดอ่างทอง พบว่า โรงงาน
ขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูง ส่วนใหญ่ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
ดั ง นั้ น ในฐานะที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน 2 เป็ น ฐานการผลิ ต ด้ า นการเกษตรที่ ส าคั ญ
เมื่อพิจารณาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมทั้ง 4 จัง หวัดร่วมกัน ควรส่ง เสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตร โดยดาเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนตามรูปแบบ
ของประชารัฐ
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ตารางที่ 7 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจาแนกตามสาขาการผลิต กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ.2555-2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจาแนกตามสาขา
การผลิต (ล้านบาท)

ปี 2555

ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อปี

ปี 2556

ปี 2557

อัตราการขยายตัว
ปี 2557

42,802
45,182

42,294
47,876

34,389
51,225

-18.69
11.61

6,236

6,508

5,372

-17.46

183,287
117,780.2

176,140
110,908.0

-3.90
-5.80

182,231
120,626.7

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559

ตารางที่ 8 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ.2555 -2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาขาการผลิต
(ล้านบาท)
อุตสาหกรรม

2555
2556
2557

ร้อยละ

ประเทศ

ภาคกลาง

3,473,817
3,571,876
3,620,622
1.41

379,948
448,966
417,074
12.28

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2
อัตราการ
รวม
ขยายตัว
45,182
47,876 5.59
51,225 7.06
100

ชัยนาท
5,359
6,273
5,984
11.68

ลพบุรี
26,926
29,067
32,534
63.51

สิงห์บุรี อ่างทอง
7,715
7,734
7,973
15.56

5,182
4,802
4,764
9.30

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

ตารางที่ 9 สถานประกอบการโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (สะสม) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ปี พ.ศ.2556 -2558
ประเภท
จานวนโรงงาน
เงินทุน
(ล้านบาท)
จานวนแรงงาน (คน)

ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2556
2557
2558
2556
2557
2558

กลุ่มจังหวัดฯ
2,381
1,487
1,539
190,592.39
200,261.90
210,171.50
72,346
72,716
74,154

ชัยนาท

ลพบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

53
30
34
674.40
3,310.05
1,712.19
474
605
269

776
788
830
106,534.66
106,736.88
116,132.47
51,395
51,526
52,546

776
272
249
16,959.77
17,093.99
17,992.24
13,327
13,146
13,559

776
397
426
66,423.55
73,120.97
74,334.60
7,150
7,439
7,780

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

10

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562-2565

2.2 ด้านสังคม
2.2.1 ด้านศาสนา
ศาสนาประชาชนในกลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 เกือบทั้ง หมดนับ ถือศาสนาพุท ธ
มีวัดจ านวน 1,107 แห่ง นอกจากนี้ ยังมี ประชาชนที่นับถื อศาสนาอิ สลาม และศาสนาคริ สต์ โดยมี มัสยิ ด
11 แห่ง และโบสถ์ 10 แห่ง
ตารางที่ 10 แสดงจานวนศาสนสถาน พระ และเณร ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จังหวัด
วัด
มัสยิด
โบสถ์
พระ
กลุ่มจังหวัดฯ
1,107
11
10
10,605
ชัยนาท
275
4
4
2,020
ลพบุรี
435
3
3
4,999
สิงห์บุรี
184
1
3
1,369
อ่างทอง
213
3
2,217

เณร
1,315
110
356
577
272

ที่มา: สานักงานพระพุทธศาสนา ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

2.2.2 ด้านคุณภาพชีวิต
1) ด้านการสาธารณสุข
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ เป็นสถานพยาบาล
ในภาพรวมจานวน 729 แห่ง แบ่งเป็น โรงพยาบาลรัฐ จานวน 32 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จานวน 7 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล จานวน 330 แห่ง และคลินิก จานวน 360 แห่ง
ตารางที่ 11 แสดงจานวนโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล และ
คลินิก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จังหวัด

โรงพยาบาลรัฐ

กลุ่มจังหวัด ฯ
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

32
8
11
6
7

โรงพยาบาล
เอกชน
7
1
2
3
1

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบล
330
72
134
47
76

คลินิก
360
122
80
63
95

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
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2) ด้านความมั่นคง
2.1) สถานการณ์ด้านยาเสพติด
กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีพื้ นที่อ ยู่ในเขตความรับ ผิดชอบของ สานั กงาน
ป.ป.ส ภาค 9 ซึ่งรายงานสถานการณ์ด้านยาเสพติดของกลุ่มจัง หวัดฯ อยู่ในระดับเบาบาง พื้นที่ของจังหวัด
ภายในกลุ่ม จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง เป็นทางผ่านของการลาเรียงยาเสพติดจากภาคเหนือ ผ่าน
จังหวัดที่บริเวณสายเอเซียมุ่งเข้าสู่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล สาหรับจังหวัดลพบุรี สถานการณ์ก็อยู่ใน
ระดับเบาบางเช่นกัน โดยเส้นทางลาเลียงมักจะผ่านไปยังจังหวัดสระบุรี อยุธยา เพื่อมุ่งเข้าสู่จังหวัดกรุงเทพฯ
และปริมณฑล เมื่อพิจารณาข้อมูลสถิติการแพร่ระบาดยาเสพติด ปรากฏว่าลดลง ประชากรที่ใช้ยาเสพติดมาก
ที่สุ ด จะเป็ น กลุ่ม ผู้ ใช้ แ รงงาน อาชีพ รั บจ้ า ง ยาเสพติ ดที่ ร ะบาดมากที่สุ ด คือ ยาบ้ า ยาไอซ์ และ กั ญ ชา
ตามลาดับ สถานการณ์โดยทั่วไปปัญหายาเสพติดไม่เพิ่มขึ้น สามารถควบคุมได้ และลดระดับของปัญหาได้
3.2) สถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว
สถานการณ์แรงงานต่างด้าวของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ไม่ มีปั ญ หา สามารถควบคุ มได้ และแรงงานส่ วนใหญ่ จะอยู่ ในโรงงานอุ ต สาหกรรมการเกษตร และภาค
เกษตรกรรม (เลี้ยงสัตว์ ทาการเกษตร) เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาต และเข้าเมือ งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีสัญชาติของประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว และ พม่ า มีภูมิภาคอื่นเพียง
เล็กน้อย อาทิ จีน อินเดีย และฟิลิปปินส์ ทั้ง นี้ จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากที่สุด คือ
16,805 คน รองลงมาคือ จังหวัดอ่างทอง 2,895 คน จังหวัดสิงห์บุรี 1,902 คน และจังหวัดชัยนาท 1,150 คน
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3.1 การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีลาน้าสาคัญ ในการหล่อเลี้ยงประชากรของกลุ่มจัง หวัด
ได้แก่แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก แม่น้าบางขาม แม่น้าน้อย และแม่น้าท่าจีน รวมทั้งมีคลองชลประทานไหล
ผ่านทั้ง 4 จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด หากพิจารณาปริมาณน้าต้นทุนของกลุ่มจังหวัดมีเพียงพอต่อการใช้น้าเพื่อ
อุปโภคบริโภคคิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความต้องการใช้น้าทั้งหมด
สาหรับปี พ.ศ. 2556 ประชากรประสบอุทกภัย 63,057 คน มูลค่าความเสียหาย 243 ล้านบาทและภัยแล้ง
8,753 คน
อื่นๆ
18 %

อุปโภค/บริโภค
42 %

การเกษตร
40%

อุปโภค/บริโภค
การเกษตร
อื่นๆ

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนความต้องการใช้น้าในฤดูแล้ง ปีเพาะปลูก 2557/58 (ล้าน ลบ.ม.)
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หากพิจารณาถึงพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากน้าในเขตชลประทานทั้ง 4 จังหวัด ในปี พ.ศ.
2558พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีพื้นที่ทั้ง หมดจานวน 6,537,718.5ไร่ โดยพื้นที่ที่อยู่ในเขต
ชลประทานทั้ง หมด 2,253,846 ไร่ คิด เป็ นร้อ ยละ 34.47 ของพื้ นที่ จัง หวัด โดยจั ง หวัดที่ อยู่ ในพื้ นที่ เขต
ชลประทานมากที่สุดได้แก่จังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 83.55 รองลงมาได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท
และจังหวัดลพบุรี คือ ร้อยละ 82.62, 45.26 และ 16.15 ตามลาดับ สาหรับพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของกลุ่ม
จังหวัด ในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนทั้งสิ้น 4,211,442 ไร่ ปรากฏว่าพื้นการเกษตรสามารถใช้ประโยชน์จากน้า
ในเขตชลประทานได้เพียงร้อยละ 53.52 โดยจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง สามารถใช้ได้เต็มที่ ร้อยละ
100 ส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด ชั ย นาท และจั ง หวั ด ลพบุ รี พื้ น ที่ ก ารเกษตรสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากน้ าในเขต
ชลประทานได้เพียง ร้อยละ 55.25 และร้อยละ 28.97 เท่านั้น ดังนั้นจึงมีพื้นที่การเกษตรที่ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้ น้าในเขตชลประทานถึ ง 2,100,186 ไร่ โดยแบ่ ง เป็น จัง หวั ดชั ยนาท 565,873 ไร่ และจั ง หวัด ลพบุ รี
1,534,313 ไร่ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นพื้นที่รับน้าที่ไหลมาจากภาคเหนือของประเทศ
ไทย ไหลผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงถือว่าเป็นพื้นที่รับน้าตอนกลางน้าของประเทศก่อนไหลลงสู่
อ่าวไทย ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ากลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เพียงพอและสมดุลกับทุก
สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
ตารางที่ 12 แสดงพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากน้าในเขตชลประทาน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จังหวัด

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)

พื้นที่อยู่ในเขต
ชลประทาน
(ไร่)

กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

6,537,718.5
1,543,591
3,874,846
514,049
605,232.5

2,253,846
698,592
625,687
429,512
500,055

พื้นที่เกษตรที่ใช้
ประโยชน์
ชลประทาน
2,253,384 ไร่

ร้อยละของ
พื้นที่เขต
ชลประทาน
เทียบกับพื้นที่
จังหวัด (%)
34.47
45.26
16.15
83.55
82.62

พื้นที่
การเกษตร
ทั้งหมด ปี
2558
(ไร่)
4,211,442
1,264,465
2,160,000
328,279
458,698

พื้นที่อื่นไม่ใช่
การเกษตร
2,326,277 ไร่

ร้อยละของพื้นที
พื้นที่การเกษตร
การเกษตรที่ใช้
ทีไ่ ม่เพียงพอต่อ
ประโยชน์จาก
การใช้น้าในเขต
น้าในเขต
ชลประทาน
ชลประทาน (%)
53.52
2,100,186
55.25
565,873
28.97
1,534,313
100
100
-

พื้นที่อื่นนอกการเกษตร
พื้นที่เกษตรไม่ได้ใช้น้าชลประทาน
พื้นที่เกษตรใช้น้าชลประทาน

พื้นที่เกษตร
ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ชลประทาน 1,957,596 ไร่

แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากน้า ในเขตชลประทานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
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2.3.2 สถานการณ์ด้านอุทกภัย
เนื่องจากจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบน พื้นที่
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก แม่น้าบางขาม แม่น้าน้อย แม่น้าลพบุรี และแม่น้าท่าจีน
ไหลผ่านพื้นที่ และมีเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ากั้นลาน้าเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาท และเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังมีคลองชัยนาท-ป่าสัก เมื่อถึงฤดูฝนของแต่ละปี หากมีฝนตกมาก
อาจทาให้น้าเหนือไหลบ่า ทาให้น้าล้นตลิ่งหรือน้าท่วมขังบริเวณที่ลุ่มแอ่งกระทะ ส่วนการเกิดเหตุการณ์น้าท่วม
ขังเนื่องจาก ฝนตกหนักในพื้นที่ชุมชนนั้นจะเกิดได้กับทุกพื้นที่ชุมชนอันเป็นผลเนื่องมาจากประสิทธิภาพใน
การระบายน้าของระบบท่อระบายน้าและคลองระบายน้าในพื้นที่ชุมชนมีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดภัยน้า
ท่วมของพื้นที่ ดังนั้น สรุปสาเหตุของการเกิดอุทกภัยมาจาก 3 สาเหตุหลัก ดังนี้
1) อุทกภัยที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ โดยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะทาให้น้าไหลเข้าพื้นที่ทาให้เกิด
น้าท่วมขังในพื้นที่ เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก
2) อุทกภัยที่เกิดจากน้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่แม่น้า สายหลัก
ไหลผ่าน ซึ่งหากปริมาณน้ามีมากตั้งแต่ 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ขึ้นไป ก็จะมีผลทาให้น้าเอ่อล้นตลิ่ง เข้า
ท่วมพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการระบายน้าและการพร่องน้าของกรมชลประทานด้วยว่า จะระบายน้าเข้าสู่
พื้นที่ไหนมากน้อยเพียงใด
3) ประสิทธิภาพในการระบายน้าของระบบท่อระบายน้าและคลองระบายน้าในพื้นชุมชนมี
สภาพความเสี่ยงในการระบายน้าได้ช้า
จากข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปรากฏว่า มีพื้นที่ประสบ
อุทกภัย ในปี พ.ศ.2556 สูงกว่าปี พ.ศ.2557 และ 2558 รวมทั้งสิ้น 30 อาเภอ 62,154 ครัวเรือน มูลค่าความ
เสียหายทั้งสิ้น 59,555,955 บาท ส่วนในปี 2557 และ 2558 เริ่มประสบปัญหาสภาวะภัยแล้ง แต่ยังคงเกิด
อุทกภัยในพื้นที่บ้างเล็กน้อย จังหวัดลพบุรีประสบปัญหามากที่สุด รองลงมาจัง หวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง
และจัง หวั ดสิงห์ บุรี พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสีย หายไม่ไ ด้มีการจั ดเก็บข้อ มูล มีเพี ยงจัง หวั ดอ่างทอง
รายงานในปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย 949 ไร่ และจังหวัดชัยนาท รายงานมูลค่าความ
เสียหายทางการเกษตร ปี 2556 – 2558 จานวนทั้งสิ้น 3,491,915 บาท
ตารางที่ 13 แสดงสถานการณ์การประสบอุทกภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ประเภท
พื้นที่ประสบอุทกภัย
(อาเภอ)
ครัวเรือนที่ได้รับ
ความเสียหาย
(ครัวเรือน)
มูลค่าความเสียหาย
ทั้งสิ้น
(บาท)

พ.ศ.

กลุ่มจังหวัดฯ

ชัยนาท

ลพบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

2556
2557
2558
2556
2557
2558
2556
2557
2558

30
2
4
62,154
71
2,005
59,555,955
2,185,935
66,330,006

8
1
1
13,525
5
45
14,189,971
74,641
15,582

10
1
3
45,484
66
1,960
37,480,958
2,111,294
66,314,424

5
ไม่ประสบ
ไม่ประสบ
1,386
ไม่ประสบ
ไม่ประสบ
13,327
ไม่ประสบ
ไม่ประสบ

7
ไม่ประสบ
ไม่ประสบ
1,759
ไม่ประสบ
ไม่ประสบ
7,871,699
ไม่ประสบ
ไม่ประสบ

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
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2.3.3 สถานการณ์ด้านภัยแล้ง
ถึงแม้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จะมีลาน้าสาคัญ ในการหล่อเลี้ยงประชากรของกลุ่ม
จัง หวัด ได้แ ก่ แม่น้ าเจ้ าพระยา แม่น้าป่า สัก แม่น้ าบางขาม แม่ น้าน้ อย และแม่ น้าท่ าจีน รวมทั้ ง มีค ลอง
ชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ไหลผ่านทั้ง 4 จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด หากน้ามีเพียงพอเป็นปกติก็มีน้าเพียงพอ
สาหรับอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร หากฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือตกน้อยก็ทาให้ประสบปัญ หาขาด
แคลนน้า จากข้อมูลสถิติ ในปี พ.ศ.2558 ที่สามารถรวบรวมได้ปรากฏว่า จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง
6 อาเภอ 14,436 ครัวเรือน มูลค่าการเกษตรได้รับความเสียหาย 20,087,967 บาท มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น
21,092,809 บาท จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 13 อาเภอ 11,123 ครัวเรือน มูลค่าการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย 173,097 บาท มูลค่าความเสียหายทั้ง สิ้น 66,314,424 บาท และในปี พ.ศ.2557 จัง หวัด
สิงห์บุรีมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 2 อาเภอ ส่วนมูลค่าการเกษตรได้รับความเสียหาย ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น
อยู่ระหว่างการประเมิน เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร จึงมีความจาเป็นต้องอาศัยน้า
ให้มีเพียงพอ ดังนั้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านน้าต่างๆ จึงต้องให้ความสาคัญในการบริหารจัดการน้า
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตารางที่ 14 แสดงจานวนพื้นที่ประสบภัยแล้ง ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย มูลค่าการเกษตรที่ได้รับ
ความเสียหาย ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ประเภท

ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2556
2557

กลุ่มจังหวัดฯ
10
16
21
19,358
30,207

2558

25,559

14,436

2556
2557

12,734,254
10,112,823

12,701,812
9,928,648

2558

20,261,064

20,087,967

173,097 อยู่ระหว่างประเมิน ไม่ได้รายงาน

มูลค่าความ 2556
เสียหายทั้งสิ้น 2557
(บาท)
2558

50,582,531
52,252,264
87,407,233

13,101,572
11,166,010
21,092,809

37,480,959
ไม่ได้จัดเก็บ ไม่ได้รายงาน
21,161,294
19,924,960 ไม่ได้รายงาน
66,314,424 อยู่ระหว่างประเมิน ไม่ได้รายงาน

พื้นที่ประสบ
ภัยแล้ง
(อาเภอ)
ครัวเรือนที่
ได้รับความ
เสียหาย
(ครัวเรือน)
มูลค่า
การเกษตร
ได้รับความ
เสียหาย
(บาท)

ชัยนาท
5
6
6
17,555
22,338

ลพบุรี
5
5
13
1,803
1,283

สิงห์บุรี
ไม่ได้จัดเก็บ
5
2
ไม่ได้จัดเก็บ
6586

อ่างทอง
ไม่ได้รายงาน
ไม่ได้รายงาน
ไม่ได้รายงาน
ไม่ได้รายงาน
ไม่ได้รายงาน

11,123 อยู่ระหว่างประเมิน ไม่ได้รายงาน
32,442
18,362

ไม่ได้จัดเก็บ ไม่ได้รายงาน
165,813 ไม่ได้รายงาน

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปี 2560
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3. สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ภาค 2
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ควรเร่ง
พัฒนาสนับสนุน การพัฒนาด้านการเกษตรซึ่ง เป็นเศรษฐกิจหลักให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น สาหรับการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรเพราะมีต้นทุนทางวัตถุดิบในพื้นที่และศักยภาพ
ของแรงงานด้านการเกษตรในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงอยู่แล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงานของกลุ่ม
จังหวัดฯให้ลดลงอีกด้วย
ส่วนการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มในทางที่ดี ถึงแม้ว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจะ
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศก็ตาม แต่จากข้อมูลเบื้องต้นด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี กลุ่มจังหวัดจึง
ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว การบริการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเข้ามาเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดโดยเน้นระยะเวลาในการท่องเที่ยว ระยะสั้นๆ เช่น เช้าไปเย็นกลับ และที่สาคัญคือมาแล้วมีการบอกต่อ
เพื่อให้กลับมาท่องเที่ยวซ้าอีกศักยภาพการท่องเที่ยว ทางด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
สาหรับการพัฒนาด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯมีศักยภาพสูง ดังนั้นจึงควรพัฒนา/สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและคุณภาพของการผลิตให้สูงขึ้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านการเกษตรให้มีความยั่งยืน ครบวงจรสามารถเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของประเทศ และสร้าง
ความมั่นคงให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ เนื่องจากมีองค์ประกอบปัจจัยสนับสนุน ทั้งด้านภูมิประเทศ การ
ชลประทาน องค์ความรู้ต่างๆ (ศูนย์วิจัยพืชต่างๆ) ตลอดจนมีทาเลที่ตั้งบริเวณตรงกลางของประเทศ สามารถ
เป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่แหล่งต่างๆของประเทศได้หลายเส้นทาง ทั้ง ทางถนน ระบบราง และทางน้า มี
พื้นที่ที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้มีการลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
(อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน)
ดังนั้น ประเด็นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ควรให้ความสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
-สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการผนวกและนาเสนอ
เรื่องเล่าเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ(บุคลากร) ที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
โดดเด่นและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย รวมถึงการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการและรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
-ส่ง เสริ มอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ อุ ต สาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน หรือเชื่อมโยงกับการผลิตภาคเกษตรในพื้นที่
-จัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ เนื่องจากภาคเกษตรยังคงเป็นรากฐานสาคัญของ
เศรษฐกิ จในพื้ นที่ นี้ รวมทั้ง ให้ ความใส่ ใจกั บการสร้ างมูล ค่า เพิ่ ม ด้า นการเกษตรโดยเฉพาะการท าเกษตร
ปลอดภัย และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
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4. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
4.1 ด้านสถานศึกษา
1) จ้านวนสถานศึกษาในระบบ
ในปีการศึกษา 2560 พื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสถานศึกษาที่จัด การศึกษาใน
ระบบ จานวนทั้งสิ้น 904 แห่ง หากพิจารณาจาแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ
นอกสัง กั ด พบว่า สถานศึ กษาในสั งกัด ศธ. เป็นหน่ว ยงานที่รั บภาระการจั ดการศึก ษามากที่ สุด จัด โดย
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. จานวน 805 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.31 รองลงมาสัง กัดเอกชน จานวน 79 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 7.98 และสังกัด สอศ. จานวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.82 สังกัดที่จัดการศึกษาน้อยที่สุด คือ
สกอ. มีจานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.20 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี) สาหรับสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากที่สุด
คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานศึกษาจานวนทั้งสิ้น 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.84
2) จ้านวนสถานศึกษานอกระบบ
ในปีการศึกษา 2560 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอก
ระบบทั้งสิ้นจานวน 32 แห่ง เป็นสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี จานวน 11 แห่ง จังหวัดชัยนาท จานวน 8 แห่ง
จังหวัดอ่างทอง จานวน 7 แห่ง และจังหวัดสิงห์บุรี จานวน 6 แห่ง
ตารางที่ 15 จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนทุกสัง กัด ในกลุ่มจัง หวัด ภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัดและสังกัด ปีการศึกษา 2560
พื้นที่

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งสิ้น
(แห่ง)

กลุ่ม
990
จังหวัดฯ
ชัยนาท
225
ลพบุรี
409
สิงห์บุรี
162
อ่างทอง
194
คิดเป็นร้อยละ
รวมสถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ

จานวน
สถานศึกษา
(นอกระบบ)

สพฐ.

จานวนสถานศึกษา (ในระบบ)
สังกัด ศธ.
สังกัดกระทรวงอื่น ๆ
สช. สอศ. สกอ. อปท. วธ. สธ. สพจ.

กก.

สังกัด ศธ.

805

79

18

2

38

2

1

11

2

32

193
329
123
160

11
43
16
9

3
7
5
3

2
-

8
15
6
9

1
1

1
-

1
1
6
3

2

8
11
6
7

81.31

7.98

1.82

0.20

3.84

0.20

0.10

1.11

0.20

3.23
32
3.23

904
91.31

54
5.45

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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4.2 ด้านนักเรียน นักศึกษา
1) จ้านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาในระบบโรงเรียน
ปีการศึกษา 2560 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้นจานวน 236,969 คน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกเป็นนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จานวน 32,681คน (คิดเป็นร้อยละ 13.79)
ระดับประถมศึกษา 91,974คน (คิดเป็นร้อยละ 38.81) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 52,033คน (คิดเป็นร้อยละ
21.96) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 25,400คน (คิดเป็นร้อยละ 10.72) ระดับอาชีวศึกษา จาแนก
เป็น ปวช. จานวน 16,664 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.03) ปวส.9,667คน (คิดเป็นร้อยละ 4.08) ระดับอุดมศึกษา
8,550 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.61)
ตารางที่ 16 จานวนนักเรียนในระบบ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามระดับและสังกัด
ปีการศึกษา 2560
สังกัด
กลุ่มจังหวัด
สังกัดสพฐ.- สพม.เขต 5
- สพป.ลพบุรี เขต 1
- สพป.ลพบุรี เขต 2
- สพป.สิงห์บุรี
- สพป.อ่างทอง
- สพป.ชัยนาท
รวม สพป.
สังกัด สป.- สช.ลพบุรี
- สช.สิงห์บุรี
- สช.อ่างทอง
- สช.ชัยนาท
รวม สช.
สังกัด สอศ.
- อศจ.ลพบุรี
- อศจ.สิงห์บุรี
- อศจ.อ่างทอง
- อศจ.ชัยนาท
รวม สอศ.
สังกัด สกอ.(อุดมศึกษา)
สังกัด สกอ. (ร.ร.สาธิต)

ระดับ
ระดับ
อาชีวศึกษา
อุดม
รวม*
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส ศึกษา
32,681 91,974 52,033 25,400 16,664 9,667 8,550 236,969
27,521 22,603
50,124
5,037 16,042 3,102
24,181
4,498 14,866 3,692
135
23,191
3,195 10,049 1,784
15,028
4,440 14,521 1,857
20,818
5,201 15,114 2,692
23,007
22,371 70,592 13,127
135
106,225
6,354 13,450 8,996 2,126
30,926
1,457 3,712
654
5,823
1,223 1,935
866
263
4,287
1,276 2,285
125
3,686
10,310 21,382 10,641 2,389
44,722
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

744

273

7,951

4,491

92

2,757
2,645
3,311
16,664

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

58
37
187
8,363

12,534
4,471
3,748
5,765
26,518
8,363
1,017

หมายเหตุ : ไม่รวม ร.ร.การศึกษาพิเศษ และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์
ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2560
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2) จ้านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปีการศึกษา 2559 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีผู้เรียนที่เข้าเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และปวช. มีผู้เรียนรวมทั้งสิ้นจานวน 29,347 คน จาแนกเป็นระดับประถมศึกษาจานวน 1,359 คน (คิด
เป็นร้อยละ 4.63) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 10,338 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.23) ระดับมัธยมศึกษา
ปลายประเภทสามัญศึกษา (ม.4-6) จานวน 17,324 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.03) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา ( ปวช.1-3) จานวน 326 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.11)
ตารางที่ 17 แสดงจานวนผู้เรียนในสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2559
พื้นที่กลุ่มจังหวัด
รวมกลุ่มจังหวัดฯ
คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด
กศน.ลพบุรี
กศน.สิงห์บุรี
กศน.อ่างทอง
กศน.ชัยนาท

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
1,359
10,338
17,324
4.63
35.23
59.03
431
5,179
8,435
223
1,201
2,315
325
1,807
3,313
380
2,151
3,261

ระดับอาชีวศึกษา
ปวช.
ปวส
326
1.11
233
45
48

รวม
29,347
100.00
14,278
3,784
5,445
5,840

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

4.3 ด้านครู และบุคลากร
ปีการศึกษา 2560 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีครู และบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานศึกษารวมทั้งสิ้นจานวน 16,316 คน เป็นข้าราชการครูจานวน 12,015 คน ครูอัตราจ้าง/
พนักงานในมหาวิทยาลัยจานวน 1,108 คน ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการจานวน 1,510 คน ลูกจ้างประจา
จานวน 749 คน และพนักงานราชการ 934 คน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายสังกัด พบว่า สัง กัด ที่มีจานวนครูและบุคลากรมากที่สุด คือ สัง กั ด
สพฐ. มีครูและบุคลากรทั้งสิ้นรวม จานวน 11,213 คน รองลงมาคือ สังกัด สช. มีจานวน 2,069 คน สังกัด
สอศ. จานวน 1,744 คน สังกัด สกอ. จานวน 666 คน และ สังกัด กศน. จานวน 624 คน
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ตารางที่ 18 แสดงจานวนครู และบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 จาแนกสังกัด และประเภท ปีการศึกษา 2560

กลุ่มจังหวัดฯ
สังกัด สพฐ.
- สพม.เขต 5
- สพป.ลพบุรี เขต 1
- สพป.ลพบุรี เขต 2
- สพป.สิงห์บุรี
- สพป.อ่างทอง
- สพป.ชัยนาท

12,015

ครูอัตราจ้าง/
พนักงานใน
มหาวิทยาลัย
1,108

2,828
1,523
1,487
990
1,247
1309

14
43
22
66
57
34

112
156
228
51
165
190

144
84
50
61
76
85

56
5
39
15
30
46

3,154
1,811
1,826
1,183
1575
1,664

รวม สพฐ.

9,384

236

902

500

191

11,213

พื้นที่/สังกัด

สังกัด สช.
- สช.ลพบุรี
- สช.สิงห์บุรี
- สช.อ่างทอง
- สช.ชัยนาท
รวม สังกัด สช.
สังกัด สอศ.
- อศจ.ลพบุรี
- อศจ.สิงห์บุรี
- อศจ.อ่างทอง
- อศจ.ชัยนาท
รวม สอศ.
สังกัด สกอ.
- รร.สาธิตราชภัฎฯ
- มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ
รวมสังกัด สกอ.
สังกัด กศน.
- กศน.ลพบุรี
- กศน.สิงห์บุรี
- กศน.อ่างทอง
- กศน.ชัยนาท
รวม กศน.

ข้าราชการ
ครู

ลูกจ้าง
ชั่วคราว/จ้าง
เหมาบริการ
1,510

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
ราชการ

รวม

749

934

16,316

1,332
169
210
1711

87

37

-

234
-

87

37

-

234

1,332
234
293
210
2,069

241
183
123
172
719

151
40
36
36
263

158
135
82
72
447

147
25
7
22
201

62
14
25
13
114

759
397
273
315
1,744

109
109

54
436
490

38
38

15
15

1
13
14

55
611
666

37
11
25
19
92

10
4
18
32

17
17
20
32
86

7
8
7
11
33

154
61
91
75
381

225
101
161
137
624

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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5. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาค 2
5.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา
1) อัตรานักเรียน นักศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ในปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมของประชากรกลุ่มอายุ 3-21 ปี มีโอกาสเข้ารับการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 72.38 โดยกลุ่มอายุ 6-11 ปี ได้เข้ารับการศึกษาภาค
บังคับ ร้อยละ 102.56 เมื่อเปรียบเทียบ 4 ปีการศึกษา พบว่า การเข้าเรียนทุกระดับมีแนวโน้มสูงขึ้น
ตารางที่ 19 แสดงอัตรานั กเรีย น นักศึ กษาต่ อประชากร ในกลุ่ม จัง หวัด ภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2559
ระดับการศึกษา

กลุ่มอายุ (ปี)

รวมทั้งหมด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ระดับก่อนประถมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประเภทสามัญศึกษา
- ประเภทอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ต่ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี

3-21
3-17
3-5
6-11
12-17
12-14
15-17

18-19
18-21

2556
74.12
91.74
72.26
103.38
89.99
101.25
80.21
49.57
30.65

ปีการศึกษา
2557
2558
73.66
75.25
91.07
93.43
68.17
76.63
102.72
101.62
90.45
93.24
105.53
107.17
77.68
81.02
50.01
50.29
27.67
30.73

2559
72.38
92.51
72.56
102.56
91.97
98.25
85.84
50.00
35.85

30.49
19.89

18.58
10.94

24.16
12.96

21.48
9.63

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556-2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

2) อัตราการออกกลางคัน
จานวนการออกกลางคันของ นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่
กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 ในภาพรวมตั้ง แต่ปีการศึกษา 2557-2558 พบว่า ปีการศึกษา 2557 มี
นักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันจานวน 2,153 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.52) และปีการศึกษา 2558 มีจานวน
ลดลงเหลือ 1,623 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.98) โดยทั้งสองปีการศึกษา นักศึกษาอาชีวศึกษา มีจานวนที่ออก
กลางคันมากที่สุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า การออกกลางคันมีแนวโน้มลดลง
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ตารางที่ 20 แสดงจานวนและร้อยละนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่ออกกลางคัน จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557–2558
ระดับ/ชั้น
ป.1 - ป.3
ป.4 - ป.6
ม.1 - ม.3
ม.ปลาย ประเภทสามัญฯ (ม.4-6)
ม.ปลาย ประเภทอาชีว ฯ (ปวช.1-3)
ปวส.
รวม

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน)
2557
2558
35,111
35,762
38,267
38,028
40,864
41,300
27,208
25,627
12,870
12,959
6,602
7,068
160,922
160,744

จานวนนักเรียน
ออกกลางคัน (คน)
2557
2558
3
6
9
5
9
31
36
30
1,683
1,273
413
278
2,153
1,623

คิดเป็น
ร้อยละ
2557 2558
0.01 0.02
0.02 0.01
0.02 0.08
0.13 0.12
13.08 9.82
6.26 3.93
19.52 13.98

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

3) อัตราการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
อัตราการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน/นักศึกษา ในกลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 ใน
ภาพรวมปีการศึกษา 2556-2558 มีอัตราการเรียนต่อของปีการศึกษา 2558 มีอัตราการเรียนต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 97.74 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตราการเรียนต่อร้อยละ 102.48 โดย
เรียนต่อประเภทสามัญศึกษาร้อยละ 59.31 และประเภทอาชีวศึกษาร้อยละ 43.71 ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา
2557 ประมาณร้อยละ 4.71 สาหรับระดับอุดมศึกษา โดยภาพรวมมีอัตราการเรียนต่อร้อยละ 47.92 ซึ่ง
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557 ประมาณร้อยละ 23.61 โดยเรียนในระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ
33.86 และเรียนระดับปริญญาตรี ร้อยละ 14.06 และระดับปริญญาตรี 19.10 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตรา
การเรียนต่อของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558 พบว่า อัตราการเรียนต่อมี แนวโน้มมีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกระดับ ยกเว้นระดับม.ต้นมีแนวโน้มลดลง
ตารางที่ 21 แสดงอัตราการเรียนต่อของนักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนก
ตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558
ระดับการศึกษา

2556
114.57
108.88
65.32
43.56
26.71
32.75
20.68

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1/ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สายสามัญศึกษา (ม.4/ม.3)
- สายอาชีวศึกษา (ปวช.1/ม.3)
ระดับอุดมศึกษา
- อนุปริญญา / เทียบเท่า (อนุปริญญา+ปวส.1)
- ปริญญาตรี (ปริญญาตรีปีท1ี่ /ม.6+ปวช.3)

ปีการศึกษา
2557
112.13
100.23
61.23
39.00
24.31
29.53
19.10

2558
97.74
102.48
59.31
43.71
47.92
33.86
14.06

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556-2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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4) ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
ในปี 2559 ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประชากรวัยแรงงาน (กลุ่มอายุ 1559 ปี) มีปีการศึกษาเฉลี่ย 9.4 ปี สาหรับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมีปีการศึกษาเฉลี่ย 8.3 ปี ทั้ง นี้ เมื่อ
เปรียบเทียบปีการศึกษาปี 2556-2559 พบว่า ประชากรกลุ่มอายุ 15-59 มีปีการศึกษาเฉลี่ยลดลง แต่กลุ่มอายุ
15 ปีขึ้นไปมีปีการศึกษาเฉลี่ย เพิ่มขึ้น ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายจัง หวัด พบว่า ประชากรเกือบทุกจัง หวัดมีปี
การศึกษาเฉลี่ยลดลง ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ที่ประชากรมีปีการศึกษาเฉลี่ย เพิ่มขึ้น โดยปี 2559 ประชากรวัย
แรงงาน (กลุ่มอายุ 15-59 ปี) มีปีการศึกษาเฉลี่ย 10.3 ปี และประชากรในวัย 15 ปีขึ้นไปมีปีการศึกษาเฉลี่ย
9.1 ปี
ตารางที่ 22 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัด
กลุ่มอายุ15-59 และอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีการศึกษา 2556-2559
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

ปี 2556
9
8.3
9.1
9.7
9

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
กลุ่มอายุ 15-59 ปี
15 ปีขึ้นไป
2557
2558
2559
2556
2557
2558
9.2
9.8
9.4
8.0
8.1
8.2
8.8
8.8
8.6
7.1
7.5
7.6
9.2
9.2
9
8.4
8.2
8.2
9.7
10
10.3
8.4
8.5
8.6
9.2
11
9.7
8
8
8.2

2559
8.3
7.4
8.1
9.1
8.6

5.2 ด้านคุณภาพการศึกษา
1) คุณภาพสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดย สมศ. รอบที่ 3 ในปีการศึกษา 2559 ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 พบว่า มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินแต่ละระดับการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,726 แห่ง ผล
การประเมินได้รับการรับรอง 1,556 แห่ง (ร้อยละ 90.15) และไม่รับรอง 170 แห่ง (ร้อยละ 9.85) โดย
สถานศึกษาในสังกัด สอศ. และ สกอ. ได้รับการรับรองคุณภาพทุกแห่ง สาหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับ การ
รับรองจานวนมากที่สุดคือ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. (สพป.) ซึ่ง จัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา
(ขยายโอกาส) จานวน 129 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 16.82 ของสถานศึกษาในพื้นที่ สพป.) และสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. (สพม.) ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 14 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 21.48 ของสถานศึกษา
ในพื้นที่ สพม.5)
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ตารางที่ 23 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี พ.ศ.2554-2558) ในปีการศึกษา 2559
ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามราย
สังกัด
สังกัดหน่วยงาน
ปฐมวัย
ประถมและมัธยม
ปฐมวัย
2.
สช.สพป. ประถมและมัธยม
3. สพม.
4. สอศ.
5. สกอ. (ร.ร.สาธิต)
6. สกอ. (อุดมศึกษา)
7. กศน.
รวม
1. สพป.

จานวนสถานศึกษา
ที่ส่งเข้ารับการ
รับรอง
ประเมินรอบที่ 3 จานวน (แห่ง)
725
707
767
638
55
53
63
57
64
50
18
18
1
1
1
1
32
31
1,726
1,556

ผลการประเมิน
ร้อยละ
97.52
83.18
96.36
90.48
78.13
100.00
100.00
100.00
96.88
90.15

ไม่รับรอง
จานวน (แห่ง)
18
129
2
6
14
1
170

ร้อยละ
2.48
16.82
3.64
9.52
21.87
0.00
0.00
0.00
3.13
9.85

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2560
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

2) คุณภาพผู้เรียน
2.1) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของผู้เรียน
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2556 – 2559 พบว่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรอบ 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา2556 – 2559) แนวโน้ม
ของคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ่วนใหญ่มีทิศทางที่ไม่ชัดเจน ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ที่มีแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรอบ 4 ปีการศึกษา แนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่มีทิศทางชัดเจน แต่หากเปรียบเทียบในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558-2559)
มี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น คือ ภาษาไทย สังคมฯ และภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรอบ 4 ปีการศึกษา แนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่มีทิศทางชัดเจน แต่หากเปรียบเทียบในปีการศึกษาที่ผ่านมา มี 2 กลุ่มสาระฯ ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น คือ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 24 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ผู้เรียนในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2556 - 2559
ชั้น
ป.6

ม.3

ม.6

ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2556
2557
2558
2559
2556
2557
2558
2559

ภาษาไทย
43.93
44.26
49.19
52.73
43.84
34.74
42.03
45.58
49.23
50.68
49.49
52.78

สังคมฯ
37.17
50.01
48.44
46.05
38.50
46.23
45.09
48.04
32.76
36.15
39.24
35.28

ภาษาอังกฤษ
31.25
34.13
38.55
32.99
29.21
26.57
29.43
30.38
23.89
22.27
23.12
26.38

คณิตศาสตร์
40.00
36.97
42.66
39.64
24.76
28.87
31.49
28.40
19.91
21.37
25.75
24.30

วิทยาศาสตร์
35.91
41.33
41.98
40.81
37.18
38.01
36.48
34.27
29.97
32.00
33.17
31.05

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

จากผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียน
ในกลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2556 – 2559 สามารถนาเสนอผลในรูปของแผนภู มิ
ดังต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 – 2559
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

43.93
37.17 40.0035.91
31.25

50.01
44.26
41.33
36.97
34.13

49.1948.44
42.66
38.55 41.98

2556

2557

2558

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

25

คณิตศาสตร์

52.73
46.05

39.6440.81
32.99

2559

วิทยาศาสตร์
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แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 – 2559
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

46.23

43.84
38.50
37.18
29.21
24.76

34.74

2,556

38.01
28.87
26.57

42.0345.09
36.48
31.49
29.43

2,557

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

45.5848.04
34.27
30.38
28.40

2,558

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

2,559

วิทยาศาสตร์

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 – 2559
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

50.68

49.23
32.76
29.97
23.89
19.91

36.15

32.00

22.27
21.37

2556

ภาษาไทย

52.78

49.49

2557

สังคมศึกษา

39.24

33.17
25.75
23.12

2558

ภาษาอังกฤษ
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คณิตศาสตร์

35.28
31.05
26.38
24.30

2559

วิทยาศาสตร์
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2.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
(Non-Formal National Education Test : N-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 2557
ในระดับประถมศึกษา ผลการทดสอบ ทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ ทั้งนี้ สาระวิชาที่มี
คะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สาระการพัฒนาสังคม (ค่าเฉลี่ย 49.40) รองลงมาตามลาดับ ได้แก่ สาระทักษะการ
ดาเนินชีวิต (ค่าเฉลี่ย 48.27) สาระทักษะการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 39.29) สาระการประกอบอาชีพ (ค่าเฉลี่ย
39.23) และสาระความรู้พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 32.23)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการทดสอบ สาระวิชาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ระดับประเทศ ยกเว้นสาระทักษะการเรียนรู้และสาระทักษะการดาเนินชีวิต ทั้งนี้สาระวิชาที่มีคะแนนค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ สาระทักษะการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 52.51) รองลงมาเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ทัก ษะการดาเนินชีวิต
(ค่าเฉลี่ย 45.05) สาระการประกอบอาชีพ (ค่าเฉลี่ย 41.42) สาระการพัฒนาสัง คม (ค่าเฉลี่ย 38.43) และ
สาระความรู้พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 35.62)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการทดสอบ สาระวิชาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่า
กว่าระดับประเทศ ยกเว้นสาระทักษะความรู้พื้นฐาน ทั้งนี้ สาระวิชาที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สาระทักษะ
การเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 41.75) รองลงมาสาระทักษะการดาเนินชีวิต (ค่าเฉลี่ย 36.63) สาระการประกอบอาชีพ
(ค่าเฉลี่ย 33.59) สาระความรู้พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 31.66) และสาระการพัฒนาสังคม (ค่าเฉลี่ย 30.91)
ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-Net) ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายวิชา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระดับประถมศึกษา
รายวิชา
1. สาระความรู้พื้นฐาน
2. สาระการพัฒนาสังคม
3. สาระทักษะการเรียนรู้
4. สาระการประกอบอาชีพ
5. สาระทักษะการดาเนินชีวิต

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ
35.55
50.23
42.82
39.89
49.79

ลพบุรี
33.72
46.37
37.97
39.96
51.59

สิงห์บุรี
32.01
48.48
40.61
41.36
48.18

ค่าเฉลี่ยจังหวัด
อ่างทอง
32.96
54.00
39.83
39.17
50.00

ชัยนาท
30.23
48.75
38.75
36.46
43.33

เฉลี่ยรวม
32.23
49.40
39.29
39.23
48.27

สิงห์บุรี
37.17
42.07
51.40
41.30
44.07

ค่าเฉลี่ยจังหวัด
อ่างทอง
34.47
36.52
53.08
42.32
45.12

ชัยนาท
36.34
38.64
54.04
40.91
46.70

เฉลี่ยรวม
35.62
38.43
52.51
41.42
45.05

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชา
1. สาระความรู้พื้นฐาน
2. สาระการพัฒนาสังคม
3. สาระทักษะการเรียนรู้
4. สาระการประกอบอาชีพ
5. สาระทักษะการดาเนินชีวิต

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ
35.70
38.55
50.97
41.78
44.74

ลพบุรี
34.51
36.49
51.52
41.17
44.31
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยจังหวัด
รายวิชา
ประเทศ
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ชัยนาท
เฉลี่ยรวม
1. สาระความรู้พื้นฐาน
29.93
28.57
29.57
39.41
29.09
31.66
2. สาระการพัฒนาสังคม
31.65
30.66
30.99
30.65
31.36
30.91
3. สาระทักษะการเรียนรู้
41.75
40.65
42.48
42.17
41.70
41.75
4. สาระการประกอบอาชีพ
34.48
32.66
33.95
33.69
34.09
33.59
5. สาระทักษะการดาเนินชีวิต
38.06
35.77
37.86
37.59
35.32
36.63
ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 ศธภ. 2

2.3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา
(Vocational National Education Test : V-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2557
ของนัก ศึก ษาระดั บชั้ นประกาศนีย บัต รวิ ชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช.3) ในกลุ่ มจั ง หวั ดภาคกลางตอนบน 2 โดย
ภาพรวม พบว่ า ประเภทวิ ช าที่มี ค ะแนนสู ง สุ ด ได้ แ ก่ ความรู้ พื้น ฐานทั่ ว ไป (85.02 คะแนน) รองลงมา
ตามลาดับ คือ ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน วิชาพาณิชยกรรม (82.46 คะแนน) วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (79.79
คะแนน) วิชาศิลปกรรม 77.65 คะแนน) วิชาอุตสาหกรรม (73.55 คะแนน) วิชาคหกรรม (72.68 คะแนน)
และวิชาเกษตรกรรม (66.94 คะแนน)
ตารางที่ 26 แสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ. 2557
ปวช.3 ปี 2557
กลุ่ม
จังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวม

ความรู้
พาณิชย
นร. พื้นฐาน นร.
กรรม
ทั่วไป
783 85.90 259 85.26
2,898 84.22 1,241 81.10
618 87.41 206 87.06
547 85.29 148 82.51
4,846 85.02 1,854 82.46

นร.

เกษตร
กรรม

79
61
37

62.41
70.00
71.57

177

66.94

นร.

อุตสาห
กรรม

นร.

คห
กรรม

430
1,456
311
388
2,585

75.09
72.01
74.92
76.51
73.55

15
59
45
10
129

74.67
71.73
74.09
69.00
72.68

นร.

ศิลป
กรรม

นร.

ท่อง
เที่ยว

78
8

76.36
90.25

7
12

81.14
79.00

86

77.65

19

79.79

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 ศธภ. 2

2.4) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน
จากการทดสอบการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โดยใช้เครื่องมือทดสอบของ สพฐ. ในปีการศึกษา 2558 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน
ภาพรวมของสั งกัด สพฐ. มี จานวน 11,503 คน อ่า นออก เขี ยนได้ จานวน 10,547 คน (คิด เป็ นร้อ ยละ
91.96) โดยจังหวัดที่มีนักเรียนอ่านออก เขียนได้ มากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 95.99) และน้อยที่สุดคือ
จังหวัดชัยนาท (ร้อยละ 86.10) สาหรับในภาพรวมของสังกัด สช. มีจานวน 2,417 คน อ่านออก เขียนได้
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จานวน 2,241 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.72) โดยจังหวัดที่มีนักเรียนอ่านออก เขียนได้มากสุดคือ จังหวัดลพบุรี
(ร้อยละ 97.83) และน้อยที่สุดคือ จังหวัดอ่างทอง 73.13 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวม
ของสังกัด สพฐ. มีจานวน 9,428 คน พบว่า อ่านคล่อง เขียนคล่อง จานวน 2,045 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.78)
โดยจังหวัดที่มีนักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง มากที่สุดคือ จัง หวัดสิงห์บุรี (ร้อยละ 95.19) และน้อยที่สุดคือ
จังหวัดชัยนาท (ร้อยละ 86.55) สาหรับในภาพรวมของสังกัด สช. มีนักเรียนจานวน 2,417 คน อ่านคล่อง เขียน
คล่อง จานวน 2,045 คน (คิดเป็น ร้อยละ 97.43) โดยจังหวัดที่มีนักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง มากสุดคือ
จังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 99.35) และน้อยที่สุดคือ จังหวัดชัยนาท (ร้อยละ 79.07)
ตารางที่ 27 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ
สังกัด สช. ที่อ่านออกเขียนได้ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2558
พื้นที่
กลุ่มจังหวัด ฯ
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

จานวนนักเรียน สังกัด สพฐ.(คน)
ป.3 ทั้งหมด อ่านออกเขียนได้
11,503
10,547
2,403
2,069
4,982
4,782
1,613
1,515
2,505
2,181

คิดเป็น
ร้อยละ
91.69
86.10
95.99
93.92
87.07

จานวนนักเรียน สังกัด สช.(คน)
ป.3 ทั้งหมด อ่านออกเขียนได้
2,417
2,241
353
291
1,336
1,307
568
526
160
117

คิดเป็น
ร้อยละ
92.72
82.44
97.83
92.61
73.13

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

ตารางที่ 28 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ
สังกัด สช. ที่อ่านคล่องเขียนคล่อง ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2558
พื้นที่
กลุ่มจังหวัด ฯ
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

จานวนนักเรียน สังกัด สพฐ.(คน)
ป.6 ทั้งหมด อ่านคล่องเขียนคล่อง
9,428
8,747
2,380
2,060
5,184
4,788
1,767
1,682
2,477
2,277

คิดเป็น
ร้อยละ
92.78
86.55
92.36
95.19
91.93

จานวนนักเรียน สังกัด สช.(คน)
ป.6 ทั้งหมด อ่านคล่องเขียนคล่อง
2,099
2,045
301
238
1,383
1,374
537
528
179
143

คิดเป็น
ร้อยละ
97.43
79.07
99.35
98.32
79.89

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

5.3 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างก้าลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ
1) สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาประเภทสามัญศึกษาต่ออาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสัดส่วนนักเรียนนักศึกษา
ประเภทสามัญศึกษาต่ออาชีวศึกษา 58 : 42 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนใกล้เคียงเป้าหมายมากที่สุดเท่ากันสอง
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จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี (54 : 46) สาหรับจังหวัดที่จัดได้ต่ากว่าเป้าหมายมากที่สุดคือจังหวัด
อ่างทอง 70 : 30 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบช่วง 4 ปี (ปีการศึกษา 2556-2559) พบว่า สัดส่วนนักเรียน
ประเภทอาชีวศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น
ตารางที่ 29 แสดงสัดส่วนนักเรียนประเภทสามัญศึกษาต่ออาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2556-2559
จังหวัด

สามัญศึกษา : อาชีวศึกษา
ปี 2557
ปี 2558
64 : 36
63 : 37
58 : 42
63 : 37
58 : 42
58 : 42
75 : 25
62 : 38
62 : 38
76 : 24

ปี 2556
62 : 38
63 : 37
57 : 43
61 : 39
75 : 25

รวมกลุ่มจังหวัดฯ
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

ปี 2559
58 : 42
61 : 39
54 : 46
54 : 46
70 : 30

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556-2559 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

2) จ้านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 พบว่า จานวนสถานศึกษาทั้งหมดมี 28 แห่ง จัดระบบทวิภาคี จานวน 17 แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 60.71 ของสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทั้งหมด โดยนักศึกษาทั้งหมด จานวน 13,571 คน เข้าร่วม
โครงการระบบทวิภาคี จานวน 2,474 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.23 ของนักศึกษาทั้งหมด
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีจานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีมากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรี
จานวน 6 แห่ง แต่จังหวัดที่มีจานวนนักศึกษาเข้าเรียนระบบทวิภาคีมากที่สุดคือ จังหวัดสิงห์บุรี จานวน
939 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.55 ของนักศึกษาทั้งหมดของจังหวัด
ตารางที่ 30 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ระบบทวิภาคี
จานวนสถานศึกษา (แห่ง)

พื้นที่/สังกัด
กลุ่มจังหวัด ฯ
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บุรี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท

จานวนนักศึกษา (คน)

ทั้งหมด

จัดระบบทวิภาคี

คิดเป็น
ร้อยละ

ทั้งหมด

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

คิดเป็น
ร้อยละ

28
13
7
4
4

17
6
5
3
3

60.71
46.15
71.42
75.00
75.00

13,571
3,825
1,350
3,748
4,648

2,474
834
939
388
313

18.23
21.80
69.55
10.35
6.73

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2560 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

30

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562-2565

3) จ้านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 จัดการศึกษาเตรียมสร้างกาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และประเทศ มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิศึกษาในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พบว่า
จานวนสถานศึกษาสังกัด สพม. 5 และสังกัด สอศ. จานวนทั้งหมดมี 92 แห่ง จัดระบบทวิศึกษาจานวน 29
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.52 จานวนนักเรียนม.ปลายทั้งหมดมี 22,603 คน นักเรียนม.ปลายที่เข้าร่วมโครงการ
ทวิศึกษามีจานวน 673 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
ตารางที่ 31 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาสังกัด สพม. เขต 5 และสังกัด สอศ. ที่จัดการศึกษา
ระบบทวิศึกษา และจานวนและร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2560
ระบบทวิศึกษา
จานวนสถานศึกษา (แห่ง)

พื้นที่/สังกัด
กลุ่มจังหวัด ฯ
สพม. เขต 5
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บุรี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท

ทั้งหมด

จัดระบบ
ทวิศึกษา

คิดเป็น
ร้อยละ

92
64
13
7
4
4

29
16
5
4
2
2

31.52
25.00
38.46
57.14
50.00
50.00

จานวนนักเรียนม.ปลาย (คน)
ทั้งหมด

นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

คิดเป็น
ร้อยละ

22,603

673

3.00
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4) จ้านวนสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ในช่วงปีการศึกษา 2557 -2558 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในภาพรวมมีสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตร EP จานวน 4 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 0.43) โดยเป็นสถานศึกษา
ในพื้นที่ของ สพป.อ่างทอง จานวน 2 แห่ง พื้นที่ของ สพป.ลพบุรีเขต 1 และพื้นที่ของ สพป.ชัยนาท จานวน
เขตละ 1 แห่ง สาหรับหลักสูตร MEP ในภาพรวมมีจานวนจานวน 25 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 2.70) เป็น
สถานศึ กษาในพื้นที่ ของสพป.ลพบุรีเ ขต 2 มากที่ สุด จ านวน 9 แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ 6.43) รองลงมาคื อ
สถานศึกษามัธยมศึกษาในพื้นที่ของ สพม.5 จานวน 8 แห่ง และเป็นสถานศึกษาสังกัด สอศ.จังหวัดละ 1 แห่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 สถานศึกษามีการเปิดสอนหลักสูตร EP และ MEP เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 32 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอน EP และ MEP
จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2557 - 2558
หลักสูตร EP
สังกัด

กลุ่มจังหวัด ฯ
สพป ลบ.1
สพป.ลบ.2
สพป.สห.
สพป.อท.
สพป.ชน.
สช.สพป.ลบ.1
สช.สพป.ลบ.2
สช.สพป.สห.
สช.สพป.อท.
สช.สพป.ชน.
สพม.เขต 5
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บรุ ี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท

หลักสูตร MEP

จานวนสถานศึกษา
ทั้งหมด
(แห่ง)

จานวนสถานศึกษา
ที่เปิดสอน (แห่ง)

2557

2558

2557

2558

2557

942
180
145
119
153
184
29
15
16
9
10
64
7
5
3
3

931
177
140
117
152
183
29
15
16
9
11
64
7
5
3
3

2
2
-

4
1
2
1
-

0.21
1.31
-

จานวนสถานศึกษา
ทั้งหมด
(แห่ง)

จานวนสถานศึกษา
ที่เปิดสอน (แห่ง)

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

0.43
0.56
1.32
9.10
-

942
180
145
119
153
184
29
15
16
9
10
64
7
5
3
3

931
177
140
117
152
183
29
15
16
9
11
64
7
5
3
3

23
1
9
1
8
1
1
1
1

25
1
9
1
1
8
2
1
1
1

2.44
0.55
6.21
0.84
12.50
14.29
20.00
33.33
33.33

2.70
0.56
6.43
0.85
0.56
12.50
28.57
20.00
33.33
33.33

คิดเป็น
ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ
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5.4 ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
1) สัดส่วนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐต่อภาคเอกชน
ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสถานศึกษาของภาคเอกชนร่วมจัด
การศึกษา จานวน 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.2 ของสถานศึกษาทั้งหมด (991 แห่ง) มีนักเรียนนักศึกษา ทุก
ระดับการศึกษาทั้งสิ้นจานวน 50,013 คน คิดเป็นสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาภาครัฐต่อภาคเอกชนเท่ากับ 80
ต่อ 20 ทั้งนี้ ระดับการศึกษาที่ภาคเอกชนร่วมจัดการการศึกษามากที่สุด คือระดับก่อนประถม (71 ต่อ 29)
รองลงมาคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา (74 ต่อ 26) ทั้งนี้ระดับที่ภาคเอกชน
ร่วมจัดการศึกษาน้อยที่สุดคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญศึกษา (94 ต่อ 6)
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ตารางที่ 33 แสดงจานวนและสัดส่วนนักเรียน นักศึกษาของรัฐบาลต่อเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 จาแนกตามระดับการศึกษา และจังหวัด ปีการศึกษา 2558
จานวนนักเรียน/นักศึกษา
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
รวม
200,475
50,013
250,488
27,663
11,054
38,717
83,291
23,501
106,792
47,375
9,011
56,386

ระดับชั้น
รวมทุกระดับ
ระดับก่อนประถม
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประเภทสามัญศึกษา
- ประเภทอาชีวศึกษา

28,434
13,712

1,730
4,717

สัดส่วนนักเรียน/นักศึกษา
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
80
20
71
29
78
22
84
16

30,164
18,429

94
74

6
26
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2) สถานศึกษาขนาดเล็ก
ในปีการศึกษา 2560 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ
จานวนทั้ง สิ้น 904 แห่ง หากพิจารณาจาแนกเป็นสถานศึกษาในสัง กัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนอก
สังกัด พบว่า สถานศึกษาในสังกัด ศธ. เป็นหน่วยงานที่รับภาระการจัดการศึกษามากที่สุด จัดโดยสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. มากที่สุด แต่พบว่า เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กจานวน 451 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.38 จาแนก
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียน จานวน 11 แห่ง มีนักเรียน 1-20 คน จานวน 14 แห่ง มีนักเรียน 21-40
คน จานวน 54 แห่ง มีนักเรียน 41-60 คน จานวน 117 แห่ง มีนักเรียน 61-80 คน จานวน 108 แห่ง มี
นักเรียน 81-100 คน จานวน 83 แห่ง และมีนักเรียน 101-120 คน จานวน 64 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดที่มีโรงเรียน
ขนาดเล็กมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนโรงเรียนสัง กัด สพฐ.ทั้งหมดในจัง หวัด คือ จัง หวัดอ่างทอง มี
โรงเรียนขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาตามลาดับ คือ จังหวั ดชัยนาท ร้อยละ 59.16 จัง หวัด
สิงห์บุรี ร้อยละ 58.54 และจังหวัดลพบุรี ร้อยละ 52.15 แห่ง
ตารางที่ 34 แสดงจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2560
พื้นที่/
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

จานวน
ร.ร.
สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด

จานวน
ร.ร.
ขนาดเล็ก
ทั้งหมด

800*
191*
326*
123
160

451
113
170
72
96

คิดเป็น
ร้อยละ

56.38
59.16
52.15
58.54
60.00

จานวนจาแนกตามจานวนนักเรียน (โรง)
ไม่มี
น.ร
11
2
0
8
1

120
คน

2140
คน

4160
คน

6180
คน

81-100
คน

101-120
คน

14
8
3
1
2

54
18
20
6
10

117
23
18
24
22

108
29
38
15
26

83
14
38
12
19

64
19
23
6
16

หมายเหตุ * ไม่นับรวมโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ
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สรุปสภาพบริบททั่วไป และสภาพการจัดการศึกษาในภาค 2
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งอยู่ที่บริเวณวงเวียนเทพสตรี ถนนพหลโยธิน ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี มีพื้ น ที่รั บ ผิด ชอบในการปฏิ บัติ ง าน 4 จั ง หวั ด (ตรงกับ พื้ นที่ ก ารบริห ารงาน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ทั้งนี้ บริบทของพื้นที่เป็น
กลุ่ ม จั ง หวั ด ขนาดเล็ ก มี พื้ น ที่ ส มบู ร ณ์ เ หมาะแก่ ก ารท าการเกษตร จึ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง ถั่วเหลือง อ้อย ไก่เนื้อ และสัตว์
น้าจืด และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรพืชเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วั ฒนธรรมและธรรมชาติ เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ มาจาก
เกษตร และการเป็นแรงงานประเภทไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือในโรงงานอุตสาหกรรม รายได้เฉลี่ยของประชาชนอยู่
ในระดับปานกลางค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของประเทศ แต่โครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ค่อนข้างดี
การคมนาคมสะดวก มีรัฐบริการด้านการสาธารณสุขและการศึกษากระจายครอบคลุม ทุกพื้นที่ จึง ทาให้
โดยรวมสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีลักษณะกายภาพ ทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐาน
เอื้ออานวยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนค่อนข้างดี
สภาพการจั ด การศึ ก ษาในภาพรวมของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน 2 ในด้ า นโอกาส
ทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และประเทศ และด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม สรุปได้ดังนี้
ด้ า นโอกาสทางการศึ ก ษา ประชาชนมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง เนื่ อ งจากมี
สถานศึกษาจานวนมากทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง กระจายครอบคลุมพื้นที่ อัตราการเข้ารับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรในวัยเรียน และอัตราการเรียนต่ออยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีปัญหาการออก
กลางคั น อยู่ในระดับน้ อย แต่ อย่างไรก็ตามในภาพรวมของกลุ่ม จัง หวั ดภาคกลางตอนบน 2 ประชากรวั ย
แรงงาน (กลุ่มอายุ 15-59 ปี) และประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปยังมีปีการศึกษาเฉลี่ยต่ากว่าเป้าหมาย
ด้ า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษาของพื้ น ที่ ภ าค 2 ยั ง มี ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพ
เช่นเดียวกับปัญหาในภาพรวมของประเทศ กล่าวคือ คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน ยังมี
สถานศึกษาเกือบร้อยละ 20 ที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพจากการประเมินภายนอกของ สมศ. โดยเฉพาะ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาประถมศึกษาในสังกัด
สพฐ. และยังพบว่า สถานศึกษาให้การบริการทางการศึกษาที่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ จานวนมากนั้นร้อยละ
60 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ส่วนใหญ่ขาดแคลนทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่สาคัญ คือ
ขาดแคลนครูผู้สอนที่ตรงสาขาวิชา และขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนในระบบโรงเรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2559 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพทางวิชาการต่ากว่ามาตรฐานเกือบทุกระดับและในกลุ่มสาระวิชาสาคัญ ยกเว้น
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง กว่า
มาตรฐานเล็ ก น้อ ย เมื่อ เปรี ยบเที ย บผลการทดสอบในรอบ 4 ปี การศึ ก ษา (ปี การศึ ก ษา2556 – 2559)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกเกือบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังต่า
กว่ามาตรฐานและแนวโน้มของไม่มีทิศทางชัดเจน ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่แนวโน้มมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ไม่มีทิศทางชัดเจน และคะแนนเฉลี่ยร้อยละยัง ต่ากว่ามาตรฐานทุกกลุ่มสาระ และสาหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกเกือบกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ไ ม่ มี ทิ ศ ทางชั ด เจน นอกจากนี้ จากการทดสอบความสามารถในการอ่ า นการเขี ย นนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
พบว่า มีนักเรียนจานวนไม่น้อยมีปัญหาในการอ่าน การเขียน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนนอกระบบโรงเรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา
2557 ในระดับประถมศึกษาผลการทดสอบทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผล
การทดสอบ สาระวิชาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ ยกเว้นสาระทักษะการเรียนรู้และสาระ
ทักษะการดาเนินชีวิต และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการทดสอบ สาระวิชาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ากว่าระดับประเทศ ยกเว้นสาระทักษะความรู้พื้นฐาน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 โดยภาพรวมนักเรียนด้านความรู้วิชาชีพพื้นฐาน และวิชาเฉพาะน้อยกว่า ด้านความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ
ในพื้นที่ภาค 2 มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภารรัฐและภาคเอกชน
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัย
สารพัดช่าง นอกจากนี้ยัง มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ครบเกือบทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดอ่างทอง) ที่จัด
การศึกษาในด้านการเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกี่ยวกับผลผลิ ตทางการเกษตร สามารถสนับสนุ น การผลิ ต
กาลังคนรองรับจุดเน้นในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 แต่มีปัญหาที่จานวนผู้เข้าเรียนน้อย
สัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพ ยังต่ากว่าสายสามัญซึ่งไม่ เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาส่วนหนึ่งออกจากการศึกษาระหว่างเรียน
ด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ในพื้นที่มีหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา
ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ แต่มีปัญหาที่จานวนสถานศึกษาใน
สังกัดค่อนข้างมาก และส่วนหนึ่งมีขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะอัตรากาลังของ
ครู และการทางานยังขาดความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและการบริหารและยังไม่สามารถบูรณาการงานได้
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ยังอยู่ในระดับน้อย ที่สาคัญ ภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพียงร้อยละ 20 ของสถานศึกษาทั้งหมด ซึ่งทาให้ภาครัฐยัง มีภาระในการจัดการศึกษาหนักซึ่งไม่
เป็นไปตามเป้ าหมายของกระทรวงศึกษาธิการและเจตนารมณ์ของการจัดการศึก ษาตามพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของภาค 2
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือการพัฒนาคุณภาพ
มนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติฯลฯ
โดยคาดหวังว่า คนที่มีคุณภาพนี้จะทาให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุข เจริญก้าวหน้าทันโลก แข่งขันกับสังคมอื่น
ในเวทีระหว่างประเทศได้ คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557.หน้า 27) ระบุว่า การศึกษาถือ
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ตั ว หนึ่ ง ในการพิ จ ารณาขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ในระยะยาว (Long Term
Competitiveness) ของทุกประเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประชากรและสังคมให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่แต่ละประเทศกาหนดไว้ ดังนั้น ประสิทธิผลของการศึกษาจึง ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
ทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม หลายประเทศจึงยกให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ โดยการวางแผน
ระบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบองค์รวมได้นั้น ย่อม
ต้องมีความเข้าใจลึกซึ้ง ในองค์ประกอบอันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้ง ต้องสร้างความชัดเจนในการ
กาหนดบริบทของระบบการศึกษา รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาประเทศอีกด้วย นอกจากการศึกษาจะนาพาประเทศไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว
การศึกษาและการเรียนรู้ ยังเป็นกลไกหนึ่งในการนาไปสู่การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ภายใต้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างรากฐานทางการเมือง การปกครองของ
ประเทศที่แข็งแกร่งรวมทั้งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความอยู่ดีมีสุข (Well-being)
ในการออกแบบการศึกษาระยะยาว เพื่อนาพาประเทศก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่
21 จาเป็นต้องคานึงถึงแนวโน้มและสภาวการณ์บริบทที่เป็นนัยที่สาคัญ ทั้งแนวโน้มที่ เป็นปัจจัยภายนอก
ประเทศและภายในประเทศ จากรายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อม
สู่ศตวรรษที่ 21 (สานั กงานเลขาธิการสภาการศึ กษา, 2557) ระบุว่ า ประเทศไทยกาลัง เข้าสู่ ยุคแห่ ง การ
เปลี่ยนแปลง โดยมีแรงขับเคลื่อนและแนวโน้มสาคัญ (Forces and Trend) ที่กระทบต่อภาพคนไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งในระดับมหภาค (Macro Level) และระดับจุลภาค (Micro Level) แรงขับเคลื่อนและ
แนวโน้มที่สาคัญเหล่านี้ ได้แก่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) แรงขับเคลื่อนในระดับ
ภูมิ ภ าค อาทิ การรวมกัน เป็ น ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) ส าหรั บ ระดั บ จุล ภาคหรื อ ใน
ระดับประเทศไทยเองก็มีประเด็นท้องถิ่น (Local Issues) หลายประการที่สาคัญ เช่น การติดกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ปัญหาความเหลื่อมล้า การพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาไม่ยั่งยื น เป็นต้น แรงขับเคลื่อนและแนวโน้มดังกล่าวจะมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อภาพคนไทยในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและภูมิภาค การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากการที่โลกไร้พรมแดน โอกาสจากการเข้าถึง องค์ความรู้
ระดับโลก (Global Knowledge) อย่างมหาศาลในยุคดิจิตอล โอกาสจากการรวมกลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจ
รวมไปถึง การเตรียมความพร้อ มภายในประเทศไทย การเตรี ยมความพร้อ มของคนไทยทั้ ง ที่ อยู่ใ นระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา ตลอดจนกระทั่งคนไทยทุกคนที่อยู่ในสังคมนี้ ให้มีความพร้อมและสามารถ
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ปรับตัวเข้ากับศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนไทยมีศักยภาพ เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าในการนาพา
ประเทศให้มี ความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มีความอยู่ดีมีสุขและนาไปสู่การสร้างรากฐานทางสังคมที่มั่นคง 4
มิติได้แก่ 1) ความมั่นคงทางด้านเศรษฐสังคม (Socio-economic Security) 2) การให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มใน
ด้านต่างๆ (Social Inclusion) 3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) และ 4) ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม (Social Cohesion)
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาไทย และเป็นความท้าทาย
ของภาคการศึ ก ษาซึ่ งมี บ ทบาทในการผลิ ตบุ คลากร สร้ างคนให้ มี คุ ณภาพและศั กยภาพ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้กาลังคนของประเทศ ซึ่งในการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมายังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร กล่าวคือ ในภาพรวมของประเทศการจัดการศึกษายัง
มีปัญหาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การศึกษาระดับปฐมวัยประชากรส่วนหนึ่งยังไม่เข้ารับการเตรียมความ
พร้อม การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานยังมีปัญหาเด็กออกกลางคัน ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษายังมีความแตกต่ างด้านคุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียนขาดคุณภาพและทักษะ
สาคัญต่อการดารงชีวิต และทักษะการทางานมีพฤติกรรมเสี่ยง ขาดวินัยและความรับผิดชอบ ผู้จบการศึกษายัง
ไม่มีคุณภาพและไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาของประเทศ
1. สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ประเทศไทยได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 มาตรา 65 ได้กาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง ภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ ซึ่งจะทาให้ประเทศ
ไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญของเวทีโลก สามารถดารงรักษาความเป็นชาติให้มีความมั่นคง และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ จะประกอบด้วย วิสัยทั ศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องบรรลุร่วมกัน รวมทั้ง นโยบายแห่ง ชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่ง เป็น
แนวทาง ทิ ศทาง และวิธี การที่ทุ กองค์ก รและคนไทยทุก คนต้องมุ่ง ดาเนิน การไปพร้อ มกั นอย่ างประสาน
สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ “ประเทศไทยมั่นคง มั่ งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขา
กาลัง อานาจของชาติ ” อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สัง คมจิตวิทยา
การศึกษา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลัง งาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม และ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
“ประเทศมีค วามมั่น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ นประเทศที่พั ฒนาแล้ ว ด้ว ยการพั ฒนาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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หลักการ :
เชิดชูสถาบัน ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และ
ค่านิยมความเป็นไทยเพื่อสร้างความปรองดอง ซึ่งมีองค์ประกอบคือ
1) แนวคิด : เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย และเป็นการมองโลกเชิง ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยเพื่อความมั่นคง
2) คุณลักษณะ : เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ในทุกระดับ โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
3) คานิยาม : ความพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ ความพอประมาณ คือ ความ
พอดีที่ไม่น้อยหรือมากเกินไป ความมีเหตุมีผล คือการตัดสินใจโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย และคานึง ถึงผลที่
คาดว่ า จะเกิด ขึ้น อย่า งรอบคอบ การมี ภูมิ คุ้ มกั นที่ ดี ในตั ว คือ การเตรี ย มพร้อ มรับ ผลกระทบและ ความ
เปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4) เงื่อนไข : การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ อันประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ
ที่เกี่ย วข้อ งอย่ างรอบด้า น ความรอบคอบที่ จะใช้ความรู้นั้ นมาพิจารณาให้เชื่ อมโยงกั น เพื่ อประกอบการ
วางแผน มีความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติ และเงื่อนไขคุณธรรมอันประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดารงชีวิต
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2) เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์หลัก :
1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2.1 เป้าหมายความมั่นคง
2.1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
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2.1.2 ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็น
กลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
2.1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
2.1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีง านและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิ ต
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
2.1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2.2 เป้าหมายความมั่งคั่ง
2.2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น
2.2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิ จและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.3 เป้าหมายความยั่งยืน
2.3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
2.3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
2.3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี โดยยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการมุ่ง เสริมสร้างกลไกการพัฒนา
ซึ่ง เป็ นการแปลงยุท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี สู่ก ารปฏิ บัติอ ย่างเป็นรู ปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อ มและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
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ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีร ายได้สู ง
มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
หลักการ :
1) น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
2) คานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็น
กลไกสาคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม และการบริหาร
จัดการ
3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้
เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นที่
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน
3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์
4) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ
5) เพื่อให้การทางานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่
ทาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น
ยุทธศาสตร์ :
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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เป้าหมายรวม :
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น พลเมือง
ตื่นรู้ ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ สังคมและจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจ ฐานรากมีค วามเข้มแข็ ง
ประชาชนทุ กคนมี โ อกาสในการเข้ า ถึ งทรั พ ยากร การประกอบอาชี พ และบริ ก ารทางสั ง คมที่ มีคุ ณ ภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล เน้นอุปสงค์นาการผลิต มีผู้ ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เ ข้ มแข็ ง มี การลงทุ นในการผลิ ต และบริ ก ารฐานความรู้ชั้ น สูง ใหม่ ๆ โดยกระจายฐานการผลิ ตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา
4) ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่ ม
ความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า และการค้ามนุษย์ลดลง
มีความพร้อมในการปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง และมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
ในสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้จึง มีความจาเป็นที่ประเทศไทยต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้นการเตรียมคนไทยให้พร้อมกับการตอบสนองกับความท้าทายเหล่านี้ นโยบายของรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ) ที่ได้ แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติ 11 ด้าน ได้ให้
ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมคนด้วยการศึกษาในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบอื่น ๆ ดังปรากฏในนโยบายข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้ง การศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลัง คนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
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4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้ อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ การกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน ให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัด
ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่ การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และ
คล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้ และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ เรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงงานและพั ฒนาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ กษาให้ เ ชื่อ มโยงกั บ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญ ญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้ส อนให้ มีวุฒิ ตรงตามวิช าที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมื อที่เ หมาะสมมาใช้ใ นการเรีย น
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็ก ทรอนิกส์ เป็น ต้น รวมทั้ งปรั บระบบการประเมิน สมรรถนะที่สะท้อนประสิ ทธิภ าพการจัด การเรีย น
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทานุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มี บ ทบาทส าคั ญ ในการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งสั น ติ สุ ข และ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและจิ ต ส านึ ก ที่ ดี รวมทั้ง สนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ คุ ณ ภาพ เพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติกาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการด้าน
ความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์สถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง นาสู่การกาหนดทิศทางหลักในการดาเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์และ
ความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ไ ด้กาหนดลาดับความสาคัญ โดยพิจารณา
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ
และส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงในด้ า นต่ า งๆ และภู มิ คุ้ ม กั น ของชาติ ใ นภาพรวม เป็ น “เกณฑ์ ส าคั ญ ”
โดยกาหนดความสาคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และ
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความ
มั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติเป็นลาดับสาคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้อง
ได้รับการขับเคลื่อ นไปพร้อ มกัน เพื่ อให้เกิด ภาพแห่ง ความสาเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม
ซึ่งจะทาให้ประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก
กรอบความคิดหลักในการกาหนดนโยบาย ได้คานึง ถึง ค่านิยมหลักของชาติซึ่ง เป็นสิ่ง ที่คนในชาติ
จะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่ง ชาติซึ่ง เป็นความมุ่ง ประสงค์ของชาติที่จะทาให้
ค่านิยมหลักของชาติดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีและธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ใน
ชาติเพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
4. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่ง เสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ใน
การรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
6. เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์
7. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการเตรี ย มความพร้ อ มของชาติ ใ นการเผชิ ญ กั บ ภาวะสงครามและ
วิกฤติการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
8. เพื่อ เสริ มสร้า งศั กยภาพของกองทั พในการป้อ งกัน ประเทศ สนั บสนุน ภารกิจ ที่ไ ม่ใ ช่ก าร
สงครามและสามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศ
ในทุกรูปแบบ
9. เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม
ประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
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ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งช่องทางสื่อสารต่ าง ๆ และชี้เตือนให้ระมัดระวังในการ
ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง ของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและป้อง
ปรามการล่วงละเมิดสถาบัน จาแนกกลุ่มเป้าหมาย และกาหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อกลุ่ม
ที่มุ่งล้มล้างสถาบัน และใช้มาตรการพูดคุยต่อกลุ่มที่หลงผิดเพื่อให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
1.3 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ภาครัฐเป็น
ต้นแบบในการยึ ดถื อและปฏิ บัติ ตามแนวพระราชด าริ อย่ างเคร่ง ครั ด โดยเฉพาะการนาหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติและดาเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
1.4 เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มุ่งเน้นการบริหารและการดาเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความ
เข้มแข็ง สนับสนุนการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตน
และชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอย่างเหมาะสม มุ่งสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า กระจายอานาจและทรัพยากรและเปิด
โอกาสให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอาทิดิน น้า ป่า แร่ธาตุโดยยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมและเป็นไปโดยสอดคล้องกับการบริหารจัดการในระดับชาติ รวมทั้ง การได้รับสวัสดิการทางสัง คม
โอกาสทางการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุขจากภาครัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
2.2 สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ กลไกและกระบวนการยุ ติ ธ รรม ในการพั ฒ นากลไกและ
มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็น ธรรม ยึดหลักสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน รวมถึงทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2.3 แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการถือครองที่ดิน จากัดการผูกขาดที่ดินขนาดใหญ่
ของภาคเอกชน และกระจายโอกาสการถือครองที่ดินทากินให้กับประชาชนที่ยากจน
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมี
ความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการ
ดาเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์สิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคที่เท่าเทียมกัน และการยอมรับความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี
ที่แตกต่างกัน
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2.5 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาค
ส่ว น ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการขับ เคลื่ อ นการบริ ห ารงานของภาครั ฐ ทั้ง ในการให้ ข้อ คิ ด เห็ น เชิ ง นโยบายและ
ตรวจสอบกระบวนการดาเนิ นงานตลอดจนการการติดตามประเมิน ผลของภาครัฐ รวมถึง การเสริมสร้า ง
บรรยากาศในการหารือเปิดรับฟังข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อให้การ
บริหารของภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายของภาครัฐ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง
นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1 เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข ในการนายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง ยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความ
ขัดแย้งความรุนแรงและการสร้างความรักความสามัคคีความสงบสุขและความสมานฉันท์ของประชาชนและลด
การใช้ความรุนแรงในพื้นที่
3.2 ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความ
เป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมถึง การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
กลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3.3 เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการยอมรับของสังคมโดยรวมและส่งเสริมให้คน
และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเร่ง รัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละพื้นที่
3.4 ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อแสวงหาทางออกจาก
ความขัด แย้ง และความรุ นแรง โดยเฉพาะการพู ดคุ ยเพื่ อสั นติ สุ ขกั บผู้ ที่เ ห็ นต่ างจากรัฐ ทั้ ง ในพื้ น ที่แ ละใน
ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุ ยเพื่อสันติสุข และมี
หลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย
3.5 สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริง ที่เกิดขึ้น ต่อสัง คมทั้ง ภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ เพื่อลดเงื่อนไขของการนาไปแสวงประโยชน์ และเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาของไทย
3.6 จัดให้มีกลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ ทางานร่วมกัน
อย่ า งบู ร ณาการ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาตามนโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และ
เตรียมพร้อมพื้นที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบายที่ 4 จั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การชายแดนเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาข้ า ม
พรมแดน
4.1 เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และกระชับความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาข้ามพรมแดน อาทิการลักลอบเข้าเมือง ปัญหาแรงงานข้ามชาติการก่อ
การร้าย การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์โรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนา และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะการไม่นา
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ประเด็นเส้นเขตแดนมาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและเสริมสร้างความเจริญ เติบโตร่วมกัน บนพื้นฐานการ
รักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการรักษาความมั่นคงของชาติ
4.2 ปรับปรุงกลไก และพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมือง การติดตาม ตรวจสอบการ
เข้า-ออก การขออยู่ต่อในประเทศไทย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสานร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด
4.3 ส่งเสริมการใช้มิติทางสัง คมและวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทุก
ระดับกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาความเข้มแข็งของคน ชุมชน และพื้นที่ชายแดนร่วมกัน
4.4 จัดระเบียบการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการเป็น
ประตูเชื่อมโยงการค้า ที่มีความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง และร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านใน การบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่านชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
5.1 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน กลไกภาครัฐ โดยเฉพาะการข่าวและ
ระบบกฎหมายให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้
มีเอกภาพ
5.2 ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความสาคัญกับ
การลดปัจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้ายการป้องกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็นพื้นที่พักพิง พื้นที่ แสวงหาปัจจัยเพื่อ
สนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนเป็นพื้นที่ก่อความรุนแรงหรือกระทาการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง
5.3 เสริม สร้ างและพัฒ นาความร่ว มมื อระหว่ างประเทศทุก ระดับ รวมทั้ ง กับ องค์ก ร
ระหว่างประเทศ และภายใต้กรอบอาเซียน ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรม
ข้ามชาติบนพื้นฐานของการกาหนดท่าทีและจุดยืนที่เหมาะสมของไทยในประเด็นการก่อการร้าย
5.4 เสริมสร้างจิตสานึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชา
สังคม ให้เห็นความสาคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งใน
การร่วมมือกับภาครัฐป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ
นโยบายที่ 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
6.1 พัฒนาศักยภาพความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ในการเสริมสร้างและพัฒนากาลังทาง
เรือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดการกับภัยคุกคามด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปรามรวมทั้ง
ส่ง เสริมความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือและความเข้าใจอันดีกับ
หน่วยงานทางทะเลในทุกระดับ
6.2 คุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล ในการพัฒนาขีดความสามารถเชิง ป้องกันการ
รับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง และเสริมสร้างระบบตรวจการณ์และพิสูจน์ทราบเป้าหมายทางทะเลการ
แลกเปลี่ยนด้าน การข่าว การสนับสนุนเรือพาณิชย์ของไทยที่แล่นผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีมาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยและการป้องกันตนเองตามระดับความรุนแรงของภัยคุกคามตามระดับสากลภายใต้การกากับ
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ดูแลของรัฐ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเตือนภัย ป้องกัน และจัดการกับปัญหาภัยพิบัติสาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนประเด็นด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัยทางทะเลในเวทีระหว่างประเทศ
6.3 สร้างความสงบเรียบร้อยและส่งเสริ มการใช้ประโยชน์จากทะเล ในการส่งเสริมการ
พัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเชิง
ป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งจาก การแสวงหาประโยชน์ทางทะเลอย่างสันติวิธีตลอดจนจัดระเบียบการ
บริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืนรวมทั้งให้มีการ
กาหนดพื้นที่ปกครองทางทะเลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 สร้างความสมดุลและยั่ง ยื นของทรัพยากรและสิ่ง แวดล้อ มทางทะเล โดยผลักดั น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน
และพัฒนา ขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีและบัง คับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเคร่งครัด
6.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความสาคัญของทะเลโดยให้
มีองค์กรที่มีหน้าที่ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเล และเผยแพร่ ให้ความรู้และการศึกษากับภาคส่วน
ต่าง ๆ และเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางทะเล
6.6 พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขององค์กรของรัฐ โดยจัดตั้ง
หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายในการสั่งการและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลและ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งมีการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื่น ๆ เพื่อให้มี
ความทัน สมั ยต่ อสถานการณ์ ทางทะเลและสอดคล้ อ งกั บพั นธกรณีร ะหว่ างประเทศ ตลอดจนเสริม สร้ า ง
ศั ก ยภาพของเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คมในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น การของหน่ ว ยงานรั ฐ ในการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
นโยบายที่ 7 จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
7.1 กาหนดนโยบายต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยให้อาศัยอยู่ชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม
เพื่ อ รอการส่ ง กลั บ ทั้ ง นี้ โ ดยไม่ ยิ น ยอมให้ มี ก ารเคลื่ อ นไหวใดๆ ที่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ ประเทศไทยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
7.2 แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างและยังไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางโดย
เร่ ง รั ด การก าหนดสถานะบุ ค คลที่ ชั ด เจน การก าหนดสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน ภายใต้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
หลักเกณฑ์ที่รัฐกาหนด
7.3 จั ด ระเบี ย บการจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วหลบหนี เ ข้ า เมื อ งโดยค านึ ง ถึ ง การรั ก ษา
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ การรักษาความมั่นคงของชาติ โดยกาหนดหลั กเกณฑ์และ
กระบวนการอนุญาตให้มีการจ้างงานและนาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่รัฐกาหนดภายใต้ความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการให้ความเป็นธรรมความคุ้มครอง ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานต่าง
ด้าวโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และกติการะหว่างประเทศ
7.4 ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมืองโดย
ส่ง เสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มกลไกความร่วมมือ
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ระหว่างกันใน การตรวจสอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด และพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของ
เจ้ าหน้า ที่ข องรัฐ ให้ รู้เ ท่า ทัน กับ พัฒ นาการของการเข้ าเมือ งโดยผิด กฎหมาย ตลอดจนเพิ่ม มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อานาจโดยมิชอบ
7.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความทันสมั ย เป็น
ปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
8.1 ปกป้องความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด โดยให้ความสาคัญกับการลดอุปสงค์
หรือ ความต้องการใช้ยาเสพติด และการลดปริมาณยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะ
เด็ กและเยาวชน และส่ ง เสริ มบทบาทการมี ส่ว นร่ว มแก้ ไ ขปั ญ หาของภาคประชาชนและชุ ม ชน การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และปราบปรามการค้ายาเสพติดจากต ่างประเทศ รวมทั้งการประสานความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนและสหประชาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8.2 ผนึกกาลังทุก ภาคส่ วนให้ พร้อมเผชิญ ปัญ หาและภั ยคุกคามความมั่น คง โดยเปิ ด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ปัญหา โดยเฉพาะการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความพร้อมเผชิญ ปัญ หาและภัยคุกคามความมั่นคง และ
สามารถผนึกกาลังประชาชน หรือกลุ่มพลังมวลชน เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมมิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคง
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่ นและเงื่อนไขต่างๆที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างความ
ตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างจริงจังและสนับสนุนการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน การติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครื อข่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
10.1 ปกป้ อง ป้ องกัน ภัยคุ กคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริม สร้างความ
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ การประสานความร่วมมือและเสริมสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน ภาควิชาการ บุคลากร องค์กรและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษา ความมั่นคงทางไซเบอร์ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการเฝ้า
ระวังและการพัฒนาระบบป้องกัน การโจมตีระบบสารสนเทศ การพัฒนาความพร้อมต่อสงครามไซเบอร์การ
ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านสารสนเทศของประเทศ การกู้คืนข้อมูล ระบบ/เครือข่ายและการพัฒนา
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในทุกด้าน
10.2 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ให้สามารถ
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ลดภัยคุกคามหรืออันตรายที่ส่งผลกระทบกับบุคคล ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะที่อยู่ใน
รูปของการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญ ญา การโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศ
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล การกรรโชกข้อมูลสารสนเทศ การกระทาผิดตลอดจนการก่อวินาศกรรม
หรื อ ท าลายระบบสารสนเทศ รวมถึ ง การสร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ ห้ กั บ ประชาชนเกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก คามและ
อาชญากรรมไซเบอร์
10.3 พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่ง เสริมการวิจัย พัฒนาและ
จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผลิตโดยคนไทย การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
การบูรณาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภาครัฐ การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการรวมถึง
การใช้ระบบรัฐ บาลอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่า ยสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ระบบคลาวด์
ภาครั ฐ (G-Cloud) ตลอดจนการพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ องค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้
ความชานาญทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้บุคลากร
ภาครัฐและองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.1 พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่างการอนุรักษ์
และการพั ฒ นา โดยยึด หลัก การสร้ า งสมดุล ในการใช้ท รั พยากรธรรมชาติ ให้ อยู่ ใ นระดับ ที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการ
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น
11.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่นในการบริหาร
จัด การ การตรวจสอบ และการเฝ้า ระวั ง การแสวงประโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติโ ดยมิ ช อบ รวมถึ ง
เสริ ม สร้ า งให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี จิ ต ส านึ ก และตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ างมั่นคงและยั่ง ยืน และสนับสนุนให้มีชุมชนต้นแบบ การจัดตั้ง กลุ่ม
อาสาสมัคร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การควบคุมตรวจสอบกิจกรรมที่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.3 เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้
กระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกพิ ทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิ
ชุ ม ชนและแก้ ปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชน และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ม าตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการทางสังคม เพื่อลดการทาลายและสร้างแรงจูงใจในการร่วมดูแลรักษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลไกตรวจสอบและเฝ้ า ระวั ง ภั ย คุ ก คาม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญ หาขยะอิเล็กทรอนิกส์การลักลอบ
นาเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติเข้ามาทิ้งใน
อาณาเขตของประเทศไทย
11.4 ส่ ง เสริ ม การรวมตั ว ในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ เป็ น ภาคี ด้ า นการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญ หาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ส่งเสริมการแก้ไ ข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
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นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
12.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบ กาหนดทิศทางการผลิตและการ
ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน การแสวงหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมในการเร่งจัดหาปิโตรเลียมภายในประเทศและการ
กระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามแผนพัฒนากาลัง การผลิตไฟฟ้าของประเทศ การจัดหาพลังงาน
ทดแทน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงพลังงานจากต่างประเทศ
12.2 พัฒนาองค์ความรู้และแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานหลักที่เริ่มหมดไป และสร้างมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
12.3 สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนอย่างจริงจังในการดาเนินการตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเตรียมการและพิจารณากาหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
12.4 ฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารของไทย ส่งเสริมระบบ
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน และพัฒนาเกษตรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตร
สมัยใหม่ และฟื้นฟูค่านิยมใหม่ที่เคารพในศักดิ์ศรีของเกษตรกร
นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
13.1 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ประสานสอดคล้องระหว่างแผนระดับชาติ
ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน เพื่อรองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งด้านการทหาร การก่อการร้าย
สาธารณภัย ภัยพิบัติขนาดใหญ่และโรคอุบัติใหม่ รวมถึงการบรรเทา ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
13.2 จั ดให้ มีระบบสั่งการที่ มีเอกภาพ สามารถบูร ณาการและผนึก กาลั ง ทุก ภาคส่ว น
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย
และการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น
13.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมเผชิญภัย
พิบัติ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ
13.4 พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติ
ที่ทันสมัย พร้อมระบบสารอง ที่สามารถเอื้อต่อการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
14.1 เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นากองทั พ ให้ มี โ ครงสร้ า งก าลั ง กองทั พ และยุ ท โธปกรณ์
ที่เหมาะสม ทันสมัย มีความพร้อมในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการปฏิบัติภารกิจด้าน
สันติภาพได้อย่างต่อเนื่อง
14.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชาติด้วยการผนึกกาลัง จากทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันประเทศ และให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดาเนินงานของกองทัพตั้งแต่ในภาวะปกติในการพัฒนา
ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการระดมสรรพกาลัง ทรัพยากร การป้องกันการขาดแคลนทรัพยากร
ที่จาเป็นในภาวะไม่ปกติ การพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
ศักยภาพและปลูกฝังจิตสานึกด้านความมั่นคงของท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาชน ให้สนับสนุนภาครัฐ รวมถึง
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การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการดาเนินงานด้านการป้องกันประเทศโดยยึดกระบวนการมีส่วนร่ว ม
14.3 เสริ มสร้ างความสัม พันธ์ อัน ดี และความร่ว มมื อในทุกระดั บกับ กองทัพ ประเทศ
เพื่อนบ้าน กลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
14.4 พัฒนาและนาศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามาสนับสนุนภารกิจ นอกเหนือ
จากสงคราม ในการเตรียมความพร้อมของกองทั พให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความมั่นคงภายใน การปราบปรามยาเสพติด และสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการ
เพื่อสันติภาพ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในกรอบของสหประชาชาติและกรอบความร่วมมือ
ต่างๆ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์และกาลังพลของกองทัพให้มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการจัดเตรียมกาลัง
และใช้กาลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ
14.5 ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความมั่นคง
โดยพั ฒ นาระบบอาวุ ธ และระบบการแจ้ ง เตื อ นภั ย ทางทหาร ให้ มี ขี ด ความสามารถในการป้ อ งปราม
ทางยุ ท ธศาสตร์ และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาการทหารรวมถึ ง เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยประสานการวิจัยและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในกองทัพกับหน่วยงานวิจัยองค์กร สถาบันวิจัย และสถาบั นการศึกษาด้านเทคโนโลยีของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ตลอดจนขยายผลการวิ จั ย และเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
ด้ า นอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหารเพื่ อ การพึ่ ง พาตนเอง ตลอดจนพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางทหารให้สนับสนุนการป้องกันประเทศ
นโยบายที่ 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
15.1 ดาเนินงานข่าวกรองที่มีคุณภาพและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภัย
คุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ และความเคลื่อนไหวที่สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงและผลประโยชน์
แห่งชาติ
15.2 เสริมสร้างความร่วมมื ออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และมีเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน
15.3 เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่องโดย
พัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลและองค์กรด้านการข่าว
นโยบายที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
16.1 เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนา
ความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ
16.2 ส่งเสริมบรรยากาศที่นาไปสู่การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนและเส้นเขตแดนทาง
ทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผล ในการกาหนดแนวทางและเป้าหมายการสารวจและจัดทาหลักเขตแดน
และเส้นเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ ละด้านอย่างชัดเจน และรักษาความต่อเนื่องของคณะ
เจรจารวมถึ งเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ หน้ าที่ โดยเฉพาะการสนับ สนุ นเครื่ องมือ ที่ทั นสมัย การเพิ่ ม
มาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ เสี่ยงจากการสู้รบและกั บระเบิด การเสริ มสร้า งขวัญ และกาลัง ใจในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
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16.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์
ของภูมิภาค โดยเน้นที่ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันในมิติทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน
เพื่อให้เกิดทัศนคติในทางสร้างสรรค์ของการเป็นมิตรประเทศ รวมถึงลดอคติและความหวาดระแวงระหว่างกัน
และการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างประชาชน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ดาเนินการ
ในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับ ท้องถิ่ นและภาคประชาชน และให้ภาควิชาการและสถาบั นด้านการวิจั ย
มีบทบาทนาในการเชื่อมโยง การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพื่อนบ้าน
16.4 ส่งเสริมให้อาเซียนมีเอกภาพในการดาเนินความสัมพันธ์กับมหาอานาจ และเป็น
เครื่องมือสร้างดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอานาจ
16.5 สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในประชาคมอาเซียน
16.6 ดาเนิน การอย่า งสมดุลในการปรั บตัวให้สอดคล้ องกั บการที่อ าเซี ยนเป็นองค์ก ร
ที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น แต่สามารถรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคง
แห่งชาติที่สาคัญไว้ได้
16.7 เสริมสร้างความพร้อมของประเทศในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ พัฒนากฎ ระเบียบ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้ไทยมีความพร้อมในการจัดการผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการอานวยความสะดวกให้มีการติดต่อเชื่อมโยง
กันมากขึ้ นในอาเซีย น พร้อมทั้ง เสริ มสร้ างความตระหนั กรู้ และทัศนคติที่ ดีต่ อการเป็ นประชาคมอาเซีย น
ประเทศสมาชิกอาเซียน และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจและความรู้สึก
เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน
16.8 รักษาดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์กับ นานาประเทศ โดยมีจุดยืนและท่าที
ที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการแสวงประโยชน์ร่วมของไทยกับประเทศต่าง ๆ และไม่ให้ตกอยู่ท่ามกลางความตึงเครียด
ของการแข่งขันอิทธิพลหรือการรักษาผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันของมหาอานาจ รวมถึง สนับสนุนการเข้าเป็น
ภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์และเกียรติภูมิของประเทศ
16.9 เสริมสร้างปัจจัยที่เกื้อหนุนและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ลดความหวาดระแวงควบคู่
ไปกับการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการส่งเสริมบทบาทของไทยด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและใช้
กลไกทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ให้เอื้อต่อการสร้างดุลยภาพและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
5. สาระสาคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทั้งที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและ
นอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้นาไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ สาหรับพลเมืองทุก
ช่ วงวั ยตั้ ง แต่ แรกเกิ ดจนตลอดชี วิ ต โดยแนวคิ ดการจั ดการศึ กษา (Conceptual Design) ยึ ดหลั กส าคั ญ
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นภายในประเทศ อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหลัก
52

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562-2565

และกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผน ซึ่งการพัฒนาการศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25602579 มีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาที่ มีคุณ ภาพและมีป ระสิ ทธิ ภาพ 2) เพื่อพั ฒนาคนไทยเป็น พลเมือ งดี มีคุ ณลัก ษณะ ทั กษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อ
นาประเทศไทยก้าวข้ามกับดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดล ง ทั้ง นี้
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละจุ ด มุ่ ง หมายในการจั ด การศึ ก ษาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ไ ด้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ ดังนี้
 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น
(Arithmetics)
 8Cs ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรและนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy) ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม (compassion)
2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity)
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
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3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมาย
ดังนี้
1.1
คนทุ ก ช่ ว งวั ยมี ค วามรัก สถาบั นหลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) เพิ่มขึ้น ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจั ง หวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
 ร้อ ยละของผู้ เ รีย น เยาวชนและประชาชนในเขตพั ฒนาพิเ ศษเฉพาะกิ จ จัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท้า หรือน้ าไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาถิ่นเพิ่มขึ้น
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
 มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่
 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
 สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบัน หลั ก ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พระมหากษัต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจัง หวัดชายแดน
ภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และ พื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง ทะเล ทั้ง กลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
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ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) และ 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 มีฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน (Demand) จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่าง
ครบถ้วน
 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
 สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสังคมศาสตร์
 ร้อยละของกาลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 สั ด ส่ ว นการผลิ ต ก าลั ง คนระดั บ กลางและระดั บ สู ง จ าแนกตามระดั บ /ประเภท
การศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี /สหกิจศึกษา/หลักสูตร
โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
 จานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น
 จานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษเพิ่มขึ้น
 ร้ อ ยละของภาคี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ เอกชน สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศ
เพิ่มขึ้น

 จานวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น้าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น
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 จานวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ 1) ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง
ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่ง เสริมการผลิตและ
พัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน และ 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมการเรียนรู้ โดยมี
เป้าหมายดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมี
จิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
 ครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการดู แ ลเด็ ก ที่ ถู ก ต้ อ ง จั ด การเรี ย นรู้
ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มขึ้น
 ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้น
 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
 จานวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
 จานวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น
 จานวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
 จานวนสถาบั นการศึกษาในระดับอาชีว ศึกษาและอุด มศึกษาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น
 จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึก ษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (+3) เพิ่มขึ้น
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3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 จ้า นวนแหล่ งเรีย นรู้ ที่ ไ ด้ รับ การพั ฒนาให้ สามารถจัด การศึ ก ษา/จั ดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 จ านวนแหล่ ง เรี ย นรู้ ห้ อ งสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาคเอกชน
สถานประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพิ่มขึ้น
 จานวนรายการ/ประเภทสื่ อ ที่ ผ่า นการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพจากหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบ เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จาแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาเพิ่มขึ้น
 มี ร ะบบคลั ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สื่ อ และนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
สามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
 มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มี
แนวโน้มจะออกกลางคัน
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัด
ที่สาคัญ เช่น
 มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569)
 จาแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด
 สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น
 มีหลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขที่เอื้ อให้ ผู้สาเร็จ การศึกษาจากสาขาวิช าอื่น และพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู
3.7 ครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะตามมาตรฐาน
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผล
ผู้เ รี ยนให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 5) พั ฒนาคลั ง ข้ อมู ล สื่ อ และนวั ตกรรมการเรี ยนรู้ ที่ มี คุ ณภาพและมาตรฐาน
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6) พัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ 7) พัฒนาคุณภาพครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยมี
เป้าหมายดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 - 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี เพิ่มขึ้น
 ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
 ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน
 สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15 – 17 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม
อายุ 15 – 17 ปี เพิ่มขึ้น
 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น (จาแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ้าเป็นพิเศษ)
 ร้อ ยละของผู้ เ รี ยนพิ ก ารได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อ บริ การทางการศึ ก ษา
ที่เหมาะสม
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาหรับคนทุกช่วงวัย
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และการผลิตรายการเพื่อการศึกษา
 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ขั้นต่า
30 Mbps ใน 5 ปีแรก และ 100 Mbps ภายใน 20 ปี เพิ่มขึ้น
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผลตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิง จากเลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก
ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา
 มีร ะบบสารสนเทศด้า นการศึ ก ษาและด้า นอื่น ที่เ กี่ ยวข้ อง ที่ เ ป็น ระบบเดี ยวกั น
ทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
 มี ก ฎหมาย กฎและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศ
ทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้
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โดยได้ ก าหนดแนวทางการพั ฒนา คื อ 1) เพิ่ ม โอกาสและความเสมอภาคในการเข้ า ถึ ง
การศึก ษาที่มีคุ ณภาพ 2) พั ฒนาระบบเทคโนโลยีดิ จิทั ลเพื่อ การศึก ษาสาหรับ คนทุก ช่วงวัย 3) พั ฒนา
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดศึกษาเพื่อ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม โดยมี
เป้าหมายดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความตระหนั ก
ในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน การดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ง แวดล้ อม คุณ ธรรม จริย ธรรม และการน้า แนวคิด ตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ก ารปฏิบั ติ
มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
 จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และ การน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
 จานวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 จานวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
 จานวนสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้าง เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
โดยได้ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นา คื อ 1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ดาเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม และ 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพในระบบการจัดการการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและระบบบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และ
สถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 มีก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและบัง คั บ ใช้ ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ
บทบาทและภารกิจของรัฐ ความเป็นอิสระและความรับผิดรับชอบของสถานศึกษา และการระดมทุนและร่วม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่ง ผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
 จ้านวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
 อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 จานวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
 จานวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ
สถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา ที่เอื้อและสนองตอบ
คุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ
 มี รู ป แบบ/แนวทาง กลไกการจั ด สรรงบประมาณผ่ า นด้ า นอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงานและสภาพปัญหา
ที่แท้จริง ของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 มี ร ะบบการสรรหาและแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก เกณฑ์ ค วามรู้
ความสามารถประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา และความสาเร็จในวิชาชีพ
 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของครู /ผู้ทรงคุณวุ ฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติง านสนับสนุ น
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
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โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
และ 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
6. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการพัฒนา
ภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้นาประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จานวน 193 ประเทศ
ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นาในเอกสาร “Transforming Our World: The
2030 Agenda for Sustainable Development” เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่ง ยืนของโลก 15 ปี
ข้างหน้า เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและ
ทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่ง ยืน คือ เศรษฐกิจ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสาเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015)
การดาเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่ว มกั บส่ วนราชการและหน่ วยงานต่า ง ๆ ในรูป แบบคณะกรรมการเพื่อ การพั ฒนาที่ ยั่ง ยื น (กพย.) ซึ่ ง มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ง ยืน 2) คณะอนุ กรรมการส่ งเสริม ความเข้ าใจและประเมิ นผลการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื นตามหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนั บสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
และมีการแต่งตั้งคณะทางานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวง
ต่าง ๆ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และ
เท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย10 เป้าประสงค์ โดยมี2 เป้าประสงค์
ที่ถูกจัดลาดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีสาคัญ 30 ลาดับแรก ได้แก่
เป้าประสงค์ที่ 4.1** สร้างหลักประกันว่าเด็ก หญิง และเด็กชายทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ กษาที่ มี คุณ ภาพ เท่า เที ย ม และไม่ มีค่ า ใช้ จ่า ย น าไปสู่ ผ ลลั พธ์ ท างการเรี ยนที่ มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.2** สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจั ดการศึก ษาระดับก่ อนประถมศึกษาสาหรับ เด็ก ปฐมวัยที่มี คุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็ ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.4 เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จาเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิค
และอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
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เป้าประสงค์ที่ 4.5 ขจัดความเหลื่อมล้าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม
ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนที่สูง ทั้งหญิงและชาย
สามารถอ่านออกเขียนได้ และคานวณได้ ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนฯ
ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้
พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิผลสาหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ 4.B ขยายจานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สาหรับประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉ
พาประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ฯ
เป้า ประสงค์ที่ 4.C เพิ่ม จานวนครู ที่มีคุ ณภาพ รวมถึง การดาเนิน การผ่า นทางความร่ว มมื อ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนาฯ
7. แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 29 แผนงานบูรณาการดังนี้
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4. การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7. การพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
10. การวิจัยและนวัตกรรม
11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
18. การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

8. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่ง สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่ง เสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และ 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การ
สร้างบุคลิกและอุปนิสัย ที่ดีงาม (Character Education)"
1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
1.2.1 นักเรียน
 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียน
ล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่ง
ของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)
 “ครูไ ม่จาเป็นต้อ งมีความรู้ท างเทคโนโลยีม าก แต่ต้องมุ่ง ปลู กฝัง ความดี
ให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)
 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น
จะได้มี ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน ” (5 ก.ค.
2555)
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 “ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.
2555)
1.2.2 ครู
 “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู
เพราะจานวน ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้
พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล ตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้
เหมาะสม และปลูกจิตสานึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ
ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครู
ที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555)
 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครู
อย่างจริงจัง” ( 6 มิ.ย. 2555)
 “ปั ญ หาปั จจุ บั นคื อ ครู มุ่ง เขีย นงานวิท ยานิ พ นธ์ เขี ย นต าราส่ ง ผู้ บ ริห าร
เพื่อให้ได้ ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่ง การสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไร
ตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็ นความดีความชอบ
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมีreward” (5 ก.ค. 2555)
 “ครู บ างส่ ว นเวลาสอนนั ก เรี ย นจะสอนไม่ ห มดแต่ เ ก็ บ ไว้ บ างส่ ว น หาก
นักเรียนต้องการรู้ ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555)
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรั ช ญา ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ซึ่ ง ได้ ก าหนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ โดยยึ ด ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น จุ ด เน้ น
ด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการ
สอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
3.4 ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่ง การของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็น
รูปธรรม
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4. จุ ด เน้ น ส าคั ญ นโยบาย แนวทางหลั ก การด าเนิ น งานและโครงการส า คั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ) ได้มอบจุดเน้น
เชิงนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและพระ
ราชกระแส ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระกษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์เช่น
กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้านการผลิต พัฒนากาลัง คนและสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน แนวทางหลัก :
ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอัง กฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ
การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะ
ดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขั บเคลื่ อ นการจั ดการเรีย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ กษา (STEM Education) เพื่ อ
แก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒ นาโรงเรีย นวิท ยาศาสตร์ ห้ องเรีย นหลั ก สูต รพิเ ศษเพื่อ เสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพ การแข่งขัน
2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ
จัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม
และ เทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
อนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพ
ให้แก่ เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ -เนตรนารี
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต ร โดยเพิ่ ม 3 วิ ช า ซึ่ ง อยู่ ใ นกรอบเดิ ม ได้ แ ก่ วิ ช า
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ไขปัญ หาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการ
อ่าน ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอน การคิ ด วิ เ คราะห์ ต ามรู ป แบบ Active
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย
รวมทั้งการ รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนน
สูงขึ้น
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่ง เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิ ชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูป
คณะทางาน ออกข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
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2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอนเพื่อให้ครู อยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครู
ด้วยระบบ TPEP Online
2) หน่วยดาเนิน การ ให้ หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา แนวทาง
หลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ต้องการ ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่ง ด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทาง No
Child Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน
ผู้ปกครองร่วม รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครื อข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึง การพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่า
เทียมในการ ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรีย นและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับ มาใช้
ประโยชน์
2. การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบ
การจัดการ สิ่งแวดล้อม
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้า นการพัฒ นาระบบและการบริ หารจั ดการ แนวทางหลัก : พั ฒนาระบบบริห าร
จัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อ มเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จานวน 12 ฉบับ ดังนี้
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6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ..
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อน นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
9. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาได้กาหนดสาระสาคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
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4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน
ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่ง ชาติให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา
7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและ
ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
11. เร่งผลิ ตและพั ฒนากาลังคนสาขาที่จ าเป็นต่ อการพั ฒนาประเทศ อาทิ ด้ านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
12. เร่ งผลิ ตและพั ฒนาสมรรถนะก าลั งคนด้ านอาชี วศึ กษาให้ทั นกั บความเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
13. ส่งเสริ มภาพลั กษณ์การอาชีวศึกษา เร่ งปรับค่ านิ ยม และวางรากฐานทักษะอาชี พให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
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15. เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ ง ของกระบวนการผลิ ตและพั ฒนาก าลั ง คน โดยสร้ างเครื อข่ า ย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
16. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
17. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก
พื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
18. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
19. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง
20. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
21. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
22. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และ
ไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
23. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน
24. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
25. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
26. ปรับปรุ งกลไกการบริ หารจั ดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้ นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค /จังหวัด
27. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ /การเงินให้มีประสิทธิภาพ
28. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
29. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
30. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้ างเครือข่าย /ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
31. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนา
เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
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10. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ
ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สาหรับเป็นเครื่องมือใน
การกากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับ
ผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ ระบุสาระสาคั ญเกี่ยวกับเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนี้
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา **
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี
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13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
 วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
 พันธกิจ (รอปรับ จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561)
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดยุ ทธศาสตร์ และวางเป้ าหมายที่ สามารถตอบสนองการพั ฒนาที่ ส าคั ญ
ในด้านต่างๆ คือ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
4. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
5. สร้ างโอกาสทางการศึ กษาและพั ฒนาระบบเทคโนโลยีดิ จิ ทัล เพื่ อความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 เป้าประสงค์หลัก (รอปรับ จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561)
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาลดความเหลื่อมล้า สร้างความ
สมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะเพื่อความมั่นคงของชีวิต
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ /ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่ง ชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาองค์ ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริม สร้างคุณภาพชีวิตที่เ ป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
6. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
7. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของกระบวนการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน โดยสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก
พื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ การเข้าถึงแหล่ง เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
6. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่
ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน
8. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
9. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6
1. ปรับปรุ งกลไกการบริหารจัดการการศึ กษาให้เป็น ไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้า น
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่ง ส่งเสริม ให้ทุ กภาคส่ว นมี ส่วนร่วมรับผิ ดรับ ชอบในการจัดการศึ กษา รวมทั้ง สนับ สนุ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. เสริ มสร้างภาพลัก ษณ์ หน่ว ยงานให้เ กิด ความร่ วมมื อ และสร้ างเครื อข่ าย/ความเป็น ภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมพัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
11. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.2561-2564
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท) ได้กาหนดตาแหน่ง
ทางการพัฒนา (Positioning) และทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ ดังนี้
1. ตาแหน่งทางการพัฒนา (Positioning)
1) เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อการบริโภคและจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรม เกษตร วิถีชีวิต และเพื่อการเรียนรู้
2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
1) พัฒนาการตลาด ระบบ Logistic และการผลิตอาหารปลอดภัย(การตลาด คุณภาพ ปลอดภัย
มาตรฐาน) ดังนี้
1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และการจาหน่าย
เกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นดาเนินการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่และกาหนดผลผลิตร่วมกันให้ชัดเจน
ได้แก่ ข้าว ผลไม้เศรษฐกิจ แพะ และประมง รวมทั้งให้ความสาคัญส่งเสริมด้านตลาดนาการผลิตอาหารปลอดภัย
1.2) เพิ่มประสิทธิภาพการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับกลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรผู้ผลิต
อาหารปลอดภัย ให้มีอานาจต่อรองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการจาหน่ายให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1.3) สนั บสนุนและส่งเสริมการใช้ พลัง งานทดแทนที่ ได้ จากสิ่ง ที่ เหลือใช้ จากการเกษตรและ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนจากการผลิตเกษตรปลอดภัย
1.4) เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนาระบบ Logistic ครบวงจร เพื่อลดต้นทุนด้าน
การเกษตรปลอดภัย
1.5) สนับสนุนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ ภาคธุรกิจการค้า
การลงทุน และภาคอุตสาหกรรม ในลักษณะประชารัฐ
1.6) ให้ความสาคัญในการสนับสนุนและพัฒนาด้านการตลาดให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2) สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย ความหลากหลาย) ดังนี้
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2.1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์เชิงรุ ก โดยให้ความสาคัญในการฟื้นฟู
การสร้างเรื่องราวและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับจังหวัดภายในกลุ่ม และกลุ่มจังหวัดอื่น
2.2) พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ สิ่ง อานวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยด้านการ
ท่อ งเที่ย วให้ ได้ คุ ณภาพมาตรฐาน รวมทั้ งปรั บปรุง ถนน และป้ ายบอกบอกเข้าสู่ แหล่ง ท่ องเที่ ยวเพื่อดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้ประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวซ้า
2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้สามารถแข่งขันทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศมีรวมทั้งสร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัดให้แก่สินค้า OTOP
2.4) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่นเพื่ อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
2.5) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
เชิงรุก
3) บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ (ลดต้นทุน ป้องกันภัยพิบัติ สร้างความสมดุล) ดังนี้
3.1) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่และการอุปโภคบริโภค
3.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน
3.3) ปรับปรุงคุณภาพน้าและกาจัดสิ่งกีดขวางทางน้าเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเกษตรปลอดภัย
 วิสัยทัศน์
“ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้าสมดุลและยั่งยืน”
 พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. สร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics และการผลิตอาหารลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
12. การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นด้วยความ
เรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิรูปการศึกษาอันส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชกาอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่
11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช
2559 ข้อ 2 ให้มสี านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 เป็นหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึ กษาในระดับภาคและจังหวัด
โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอานาจหน้าที่ 6 ประการ
ได้แก่ 1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจัง หวัด
รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 3) กากับ ดูแล
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 4) สนับสนุนการ
ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ข องกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่รับผิดชอบ 5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก และ
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ต่อมาในปี 2560 หัวหน้าคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ได้มี คาสั่ง ที่ 19/2560 เรื่อ งการปฏิรู ป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ยกเลิกคาสั่งที่ 11 /2559
เนื่องจากการกาหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคโดยส่วน
ใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องสาคัญ
เรื่ อ งหนึ่ ง ในการปฏิ รู ปประเทศตามที่รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทยฉบั บ ที่ ไ ด้ รั บความเห็น ชอบจาก
ประชามติไ ด้บัญญัติไว้ โดยคาสั่งดังกล่าว ข้อ 5 กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคสิบแปดภาค สัง กัด
สานัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ อปฏิบั ติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้น ที่ ทาหน้า ที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่นั้นๆ และมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้อ งกั บทิ ศทางการพั ฒนาประเทศ ทิศ ทางการดาเนิ นงานของคณะกรรมการขั บเคลื่ อนการปฏิรู ป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในพื้นที่
และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาและให้มี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานตามข้อ ๓ (๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
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(3) กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจัง หวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
(4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณา
การในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(6) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
13. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของภาค 2 (SWOT Analysis)
จากกระแสเปลี่ย นแปลงบริบ ทของภายในและนอกประเทศทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมือ ง การ
ปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ประชากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ ปัญหาและความต้องการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม
ที่ส่ง ผลกระทบต่อการวางแผนพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ของพื้นที่ ในอนาคต ซึ่ ง การจัดการศึกษาที่ ผ่านมา
นโยบายการจัดการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษากาหนดขึ้นจากส่วนกลาง ในบางนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายอาจไม่สอดคล้องกับปัญหาและการพัฒนาของพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละพื้นที่ย่อมมีลักษณะสภาพ
ปัญ หา และความจาเป็นที่ ต้องพัฒนาแตกต่างกัน การจะก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องและ
ตอบสนองกับความต้องการและการพัฒนาของพื้นที่ได้ จาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของแต่
ละพื้นที่ ดังนั้นในการกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจาเป็นต้องดาเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้าน
การศึกษาของภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2)
จุดแข็ง (Strengths)
1. มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบและนอกระบบตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย จนถึ ง
ระดับอุดมศึกษากระจายครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลให้เป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เข้าถึงบริการการศึกษามาก
2. ประชากรวัยเรียนได้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
3. ครู บุ คลากรทางการศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มีวุ ฒิก ารศึ กษาสูง และได้ รับ การพัฒ นาศั กยภาพอย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. มีโครงสร้างการบริหารในการจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละระดับ แต่ละประเภทในพื้นที่ชัดเจน
5. มี สื่อ เทคโนโลยีเ พื่ อ การศึ ก ษา โทรทั ศ น์ก ารศึ กษา ระบบเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียม (DLTV) และการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการสนเทศ (DLIT) ที่สามารถช่วยการจัดการเรียนรู้
6. สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาการประเมินครบทุกแห่ง
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7. มีสถาบันทางการศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะด้านที่มีศักยภาพพรอมจะสนับสนุนการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตามจุดเน้นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด เช่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีเกือบทุกจังหวัด
8. ครู บุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมมีจานวนเพียงพอเป็นไปตามเกณฑ์อัตรากาลัง การจัดสรร
ครูที่ภาครัฐกาหนด
9. ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาสายอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพ มีงานทา
จุดออน (Weaknesses)
1. ครูส่วนใหญ่ยังสอนแบบอธิบาย แบบท่องจา ขาดเทคนิคและการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้
2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนหนึ่งขาดทักษะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
3. นักเรียนมีคุณภาพทางด้านวิชาการต่ากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ แส่วนหนึ่งเพราะมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน
4. นักเรียนขาดทักษะและความสามารถในการคิด วิเคราะห์
5. มี สถานศึก ษาขนาดเล็ กจ านวนมากที่ ข าดแคลนทรั พยากรทางการศึก ษาเพื่อ การบริ ห ารจั ด
การศึกษาให้มีคุณภาพ เช่น ครู วัสดุครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ฯลฯ
6. อัตราการเรียนต่อในประเภทอาชีวศึกษาต่า เนื่องจากทัศนคติปริญญานิยม และภาพลักษณ์ของ
นักศึกษาสายอาชีวศึกษา ทาให้ผู้ปกครองและนักเรียนไม่สนใจเข้าเรียนสายอาชีพ
7. สถานศึ กษาส่ วนใหญ่ ยั ง ไม่ สามารถบริ หารจั ดการหลั กสู ตรให้ สอดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
8. ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยต่ากว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ประชากร โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุขาดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10. นักเรียนส่วนหนึ่งขาดวินัย ความใฝ่รู้ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
11. จานวนครูกระจุกตัวอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือสถานศึกษาในเขตเมือง ทาให้สถานศึกษา
นอกเขตเมืองมีครูไม่ครบชั้น โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
12. ผู้ เ รี ย นส่ ว นหนึ่ ง ออกจากการเรี ย นระหว่ า งการศึ ก ษา โดยเฉพาะการเรี ย นในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
13. ครู/อาจารย์สอนในสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัด และไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา
14. การบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ยังเป็นแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ ขาดฐานข้อมูลทาง
การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของพื้นที่ที่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากไม่เป็น
ระบบเดียวกัน และขาดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
โอกาส (Opportunities)
1. มีกฎหมาย นโยบายให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัดทาหน้าที่กากับ ดูแล ส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่
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2. นโยบายรัฐให้ความสาคัญกับการศึกษา เช่น นโยบายเรียนฟรี การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
การ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา
3. โครงสร้ า งพื้ น ฐานทั่ ว ถึง พื้ น ที่มี ก ารคมนาคมสะดวกส่ง ผลให้ผู้ ปกครอง นั กเรี ยน /นั ก ศึก ษา
มีท างเลื อ กในการเข้ ารั บ การศึ กษาหรือ ศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น การศึ กษาต่ าง ๆ ที่ ตั้ ง กระจายอยู่ทั่ ว พื้ นที่ ไ ด
หลากหลายตามความต้องการไดมากขึ้น
4. พื้นที่ส่วนใหญ่มีสถานประกอบการทั้ง ภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาคี ทวิศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกงานให้แกนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา
ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งทางด้านความรู และทักษะอย่างเต็มที่
5. มีนโยบายประเทศไทยเป็นครัวโลก (Kitchen of the world) ทาให้พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่สาคัญของประเทศมีความต้องการแรงงานสายอาชีพ ที่มีทักษะสูงจานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานเทคนิคด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมทางการเกษตร และการผลิตอาหาร อาจส่งผลให้ผู้เรียนให้ความสนใจเรียนสายอาชีพ
มากขึ้น
6. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวนมาก ที่สามารถใช้ประโยชนเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูของสถานศึกษาไดอย่างหลากหลาย ตามเนื้อหาหลักสูตร
7. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการแสวงหาความรู้และการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
อุปสรรค (Threats)
1. ผู้ ปกครองและนักเรียนมีค่านิยมในการเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนสาย
อาชีพมีจานวนน้อย โดยเฉพาะทางด้านเกษตร กาลังคนในสาขานี้จึงไมเพียงพอ ไมสอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาของพื้นที่ และตลาดแรงงาน
2. นโยบายการลดอัตรากาลังคนภาครั ฐ ทาให้มีผลกระทบกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่เพียงพอ
และไม่สามารถเกลี่ยอัตรากาลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ได้
3. สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ดี ไม่แน่นอน ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาได้ให้บุตรหลานได้ ส่งผลให้เด็กส่วนหนึ่งไม่ได้เข้ารับการศึกษา หรือต้องออกจากสถานศึกษาเพื่อไป
ช่วยผู้ปกครองหารายได้
4. ชุม ชน ทองถิ่น ส่วนใหญ่ ยัง ขาดความเข้ มแข็ง ขาดศั กยภาพในการมีส่ว นร่วมการบริ หารจั ด
การศึกษาอย่างจริงจัง
5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาที่ขาด
ความต่อเนื่อง
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา
โดยสรุป สภาพแวดล้ อมด้ านการศึ กษามีจุด แข็ง ที่ สนับ สนุน โอกาสทางการศึ กษาของประชาชน
กล่าวคือ มีสถาบันทางการศึกษาที่จัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจานวนมาก
และกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัด และมีศักยภาพในการรับประชากรในพื้นที่ เข้ารับการศึกษาเพียงพอ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเข้าเรียนของประชากรกลุ่มอายุ 3-21 ปี เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา ผลการวิเคราะห์
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พบว่า การเข้าเรียนของประชากรกลุ่มอายุในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากนโยบาย
ของรัฐ อาทิ นโยบายเรียนฟรี การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาได้ช่วยสร้างเสริมโอกาสในการเข้าเรียนของ
ประชาชนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า มีนักเรียนจานวนหนึ่งต้องออกจากการศึกษาระหว่างเรียน ซึ่งอาจ
มีปัญหาจากความพร้อมไม่พร้อมของครอบครัวและส่วนหนึ่งไม่สามรถติดตามได้ เด็กเหล่านี้หากหลุดออกจาก
วงจรการศึกษาอาจเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมที่ไ ม่เหมาะสม และจะเป็นปัญ หาของสัง คมในอนาคต จึง ควร
พิจารณาหาแนวทางการป้องกัน โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบ และกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
ในขณะที่จานวนสถานศึกษาถือเป็นจุดแข็งในการสร้างโอกาสทางการศึกษา แต่ก็มีจุดอ่อนที่ควร
พิจารณา คือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวนมากนั้นส่วนใหญ่เป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่ง มี
ความขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะจานวนครูไม่ครบชั้นเรียน นักเรียนมี จานวน
น้อยมากไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนในบางเรื่องได้ จึงอาจมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพ
ของผู้เรียน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือให้โรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมการจัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือการจัดการเรียนรู้ของครู และส่งเสริมสถานศึกษาให้การจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการสนเทศ (DLIT) อย่าง
จริงจังและเป็นระบบ และพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษา
และจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มมากขึ้นยังขาดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพัฒนา
กิจกรรมสาหรับผู้สูงวัยให้หลากหลายทีส่ อดคล้องเหมาะสมกับวัยความสนใจ และวิถีชีวิต
ในด้านคุณภาพการจัดการศึกษา เป็น จุดอ่อ นสาคัญ ที่ต้องพิจารณาคือ ในด้า นคุณภาพของ
ผู้เรียน ผลการวิเคราะห์ ด้านคุณภาพของผู้เรียนทางวิชาการโดยภาพรวมแล้ว คุณภาพการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ยัง ไม่เป็นที่น่าพอใจซึ่ง สอดคล้องกับสภาพปัญ หาของประเทศ
โดยรวม ทั้ งนี้ เนื่ องจากผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นต่ ากว่ ามาตรฐาน จากการทดสอบการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน
ระดั บ ชาติ ปี ก ารศึ ก ษา 2556-2558 ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 6 ชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 และชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีค่าเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะวิชาหลัก
สาคัญได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ดังนั้นคุณภาพของนักเรียนกลุ่มใหญ่ยังคงน่าเป็น
ห่วงอยู่มากและจาเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนโดยเร่งด่วน จุดอ่อนสาคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน พบว่า มีนักเรียนจานวนหนึ่งมีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่างๆ ต่า จึงควรพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
การเขี ย น โดยพั ฒ นารู ป แบบจั ดการเรี ย นการสอนภาษาไทย การสร้ า งนั ก อ่ าน นัก เขี ยนขึ้ นตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ประถมศึกษาเพื่อมิให้เป็นปัญหาในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น นอกจากภาษาไทยแล้วยังต้องส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเนื่องจากเป็น
คุณลักษณะที่จาเป็นของพลเมืองในศตวรรษที่ 21
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ด้านคุณภาพสถานศึกษา มีจุดอ่อนที่ต้องพิจารณาในด้านคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสถานศึกษาส่วนหนึ่งยังคงต่าอยู่ เห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบที่ 3 ยัง มี
สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ โดยเฉพาะสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่จัดการศึกษาขยายโอกาสและ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จึงควรพิจารณายกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า โดยช่วยเหลือในการพัฒนางานด้านวิชาการ
การจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในลักษณะโรงเรียนประชารัฐ
ด้านคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ถึง แม้จะมีจุดแข็ง ในด้านการมี วุฒิ
การศึกษาสูง แต่มีจุดอ่อนในเรื่องทักษะในบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้ สาหรับครูส่วนหนึ่งอาจ
เป็นเพราะ ต้องสอนในวิชาที่ไม่ตรงสาขาคุณวุฒิที่จบ และส่วนใหญ่ยังขาดเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
การสอนจึ ง ยั งเป็ น แบบอธิ บ าย เน้ นการท่อ งจ า จึ ง ส่ ง ผลให้ นั กเรี ย นขาดการฝึ ก ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ จึงควรพิจารณาช่วยเหลือโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดให้มรี ะบบการนิเทศ ติดตามเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาพื้นที่และประเทศ ซึ่งมีจุดแข็งในด้านจานวน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสายอาชีพที่กระจายครอบคลุมพื้นที่ และมีคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษา
แต่ มี จุด อ่ อ นที่ เ ป็น ประเด็ น ปัญ หาส าคั ญที่ ส อดคล้ องกั บ ปัญ หาระดั บประเทศ คื อ จานวนผู้ เ ข้า เรี ยนสาย
อาชีวศึกษาน้อย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วง 3 ปี (ปีการศึกษา 2559-2558) พบว่า ในภาพรวมของกลุ่ม
จัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาประเภทสามัญ ศึกษาต่อประเภทอาชีวศึกษาต่ากว่า
เป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด สะท้อนให้เห็นว่านักเรียน และประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสาคัญ
และยั ง มี ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ ต ามกระแสปริ ญ ญานิ ย ม จึ ง มุ่ ง ไปเข้ า เรี ย นในสายสามั ญ เพื่ อ ไปสู่ ก ารเรี ย น
ในมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงยังไม่สามารถ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนประเภท
อาชีวศึกษา จาเป็นที่หน่วยงานทางการ ควรพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจด้านอาชีพ และสามารถเลือกเรียนในประเภทและสาขาได้อย่างเหมาะสมกับ
ความถนัดและสามารถสร้างอาชีพได้ โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาการจัดการเรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในรูปแบบของทวิศึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการการปฏิบัติงาน
จริงมากกว่าการเรียนรู้แต่ภาคทฤษฎี เป็นการวางรากฐานทักษะอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ และ
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ จึงจะส่ง ผลต่อการสร้างกาลังคนเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตลอดจนประเทศ
ในด้านการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในพื้นที่มีจุดอ่อนที่ต้องพิจารณาที่การบริหาร
ยังเป็นแบบแยกส่วน และขาดการบูรณาการ แต่ขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้นเพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งที่หน่วยงานดังกล่าวควรพิจารณา
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เร่งทาบทบาทหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ให้มีความเป็นเอกภาพ เกิดความร่ วมมือในการบริหารจัดการ
และบูรณาการจัดการศึกษา โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคและระดับจัง หวัด ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมด้า นการศึก ษาของกลุ่ม จัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 (SWOT
Analysis) ได้มาจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ ทั้ง จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคด้านการศึกษาระดับ
จัง หวัด ในการประชุมรับฟังจากหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อ มูลด้านการศึกษาของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อพิจารณา
นามากาหนดเป็นทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่ต่อไป
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ. 2562-2565
การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ. 2562-2565 มุ่ง เน้นยกระดับคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน สร้างความเชื่อมั่นแก่สัง คมและชุมชนว่า
สามารถพัฒนาประชาชนทั้งปวงในพื้นที่ให้ได้รับโอกาสที่จะรับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้ และมีทักษะ
ที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านเพื่อเป็นทุนไว้สร้างงาน สร้างรายได้ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทตอบสนองปัญหาและความต้องการของสังคม และการพัฒนาของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
และประเทศ เพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถนาพาการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการศึกษา และจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
พ.ศ. 2562-2565 ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (VISION)
“การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (MISSION)
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
3. จัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
2. เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น
และประเทศ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกช่วงวัย
อย่างทั่วถึง
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
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เป้าประสงค์ (GOALS)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการจัด
การศึกษา
3. กาลัง คนมี ทั กษะและสมรรถนะที่ส อดคล้อ งกับ ทิ ศทางการพั ฒนาท้อ งถิ่ น และการแข่ง ขั นของ
ประเทศ
4. ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ รั บ การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
มีคุณธรรม ดารงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุขและ
เอื้ออาทร
5. ผู้ เรีย นมีจิ ตสานึก ทัศนคติ ค่านิ ยม และพฤติ กรรมที่เหมาะสม รู้ เท่ าทัน การเปลี่ ยนแปลง และ
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นพลเมืองดี สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและสงบสุข
5. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ 1 : เร่งรัดคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
กลยุทธ 1 : เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย
มาตรการ :
1. เร่ ง รัด ส่ง เสริ ม สนั บสนุ นความร่ วมมื อระหว่ า งครู ผู้ ป กครอง ในการแก้ปั ญ หาการอ่ า น
การเขียนของนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน การเขียน การพูด และการคิดวิเคราะห์
ให้เป็นวิถีชีวิตประจาวัน
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้
ใน 4 สหวิทยาการ “สะเต็มศึกษาศึกษา” (STEM Education)
3. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เ รี ย นได้ เ รีย นรู้ จ ากการได้ ป ฏิ บัติ แ ละใช้ ก ระบวนการ (Active Learning) ด้ ว ยรูป แบบและกิ จกรรมที่
หลากหลาย
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อยกระดับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
5. ส่งเสริม สนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
ทั้ง มิติ 4 H สู่กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการบูรณาการทักษะด้านต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
กลยุทธ 2 : เสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
มาตรการ :
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนวิชาอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Program
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(EP) รูปแบบ Mini English Program (MEP) รูปแบบ English Bilingual Education (EBE) หรือ English
for Integrated Studies (EIS) ของสถานศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูทั้งด้านจานวนและสาขาวิชาใช้ช่องทางการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่าให้ มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษา ด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ป.1-4 ที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ลดลง
2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O- net) ทุกระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O- net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ “สะเต็ม
ศึกษาศึกษา” (STEM Education) เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
6) สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ 2 : เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ 1 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาเพื่อให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรการ :
1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุ คลากรทางการศึกษาให้ มี ศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสมรรถนะ
2. เสริมสร้างการพัฒนาครูรายสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศหนุนนา (Teacher coaching)
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และครูนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารและการจัด
การเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลยุทธ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
มาตรการ :
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาในพื้นที่พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ และการสอน และอบรมการใช้ให้กับครูเพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ให้เกิดการศึกษาการเรียนรู้ของครูร่วมกัน
(Professional Learning Community : PLC) และเกิดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management :
KM) ขึ้นในสถานศึกษา
3. เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางาน
และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
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ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูทุกระดับ และประเภทการศึกษาที่ไ ด้รับ การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
3. จานวนผู้บริหาร และครู ทีไ่ ด้รับการยกย่องในการจัดการศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ
กลยุท ธ 1 : พั ฒนากระบวนการเรีย นรู้เ พื่อ ผลิ ตกาลั ง คนสายอาชีพที่ สอดคล้องกับการพัฒนาของ
ท้องถิ่นและประเทศ
มาตรการ :
1. สร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพตามรูปแบบทวิศึกษาในสถานศึกษาสายสามัญ สถานศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เน้นการเรียนรู้คู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
และแหล่งฝึกปฏิบัติอื่น ๆ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาการเกษตร
และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. เร่งรัดให้สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการ กาหนดความต้องการของ
กาลังคน เพื่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศ
กลยุทธ 2 : การสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน
การเรียนรู้สายอาชีพ
มาตรการ :
1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมมือพัฒนาการจัดการเรียนสายอาชีพจากภาคส่วนต่างๆ
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาทั้ ง ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนรู้สายอาชีพ
ตัวชี้วัด :
1) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
2) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
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3) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
5) อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาภายในระยะ
เวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
6) จานวนผลงานการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน สถานศึกษา และ
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง
กลยุทธ 1 : เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
มาตรการ :
1. พั ฒ นาระบบและฐานข้ อ มู ล นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง การจั ด ระบบ และกลไกในการ
เฝ้าระวังการเข้าเรียนและออกกลางคัน ป้องกันและแก้ไขร่วมกัน
2. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาสัง คม ในการดูแลช่ว ยเหลือ ส่ งเสริม สนั บสนุน ให้ ทุ กช่ วงวั ย ได้รั บการศึกษาอย่างต่อ เนื่อ งจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
กลยุทธ 2 : พัฒนาการให้บริการการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
มาตรการ :
1. พัฒนากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยและสอดคล้องกับบริบท
2. พัฒนาแหล่ง เรี ยนรู้ ที่เ อื้อต่ อการศึ กษาและการเรีย นรู้ ตลอดชี วิตอย่า งมีคุ ณภาพ มีค วาม
หลากหลายสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ได้เข้ารับการเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น
2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
3) ร้อยละของประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นหรือเทียบเท่ า
ทุกคน
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ
15-17 ปี เพิ่มขึ้น
5) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
6) จานวนประชากรที่เข้ารับบริการทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
7) จานวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
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8) จานวนของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ฯลฯ) ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ 5 : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ
กลยุ ทธ 1 : ส่ ง เสริ ม คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและน าแนวคิ ด ตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
มาตรการ :
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อมโยงสู่
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. ส่งเสริม สนั บสนุ นให้ สถานศึ กษาปลูก ฝัง คุ ณลั กษณะที่พึ ง ประสงค์ (ความมี วินัย ซื่อ สัต ย์
รับผิดชอบ พึ่งพาตนเอง จิตอาสา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ) โดยสร้างวัฒนธรรมที่เป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ที่ใช้ร่วมกันในโรงเรียน วัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3. จัดให้มกี ิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
มาตรการ :
1. จัดและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง การปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย และส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ และต่อต้า นการทุจริ ต
คอร์รัปชั่น
2. จัดและบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมในการ
ดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ ยาเสพติดและ
ภัยจากไซเบอร์สาหรับผู้เรียนในสถานศึกษาทุกประเภท
ตัวชี้วัด :
1) จานวนสถานศึ ก ษา/สถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเพื่ อ ปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
2) จานวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
4) จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
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ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ 1 : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการ :
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแก้ปัญหาด้านคุณภาพของ
สถานศึกษาขนาดเล็กที่เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา โดยเน้นความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างสถานศึกษา
ทั้งในระดับและประเภทเดียวกัน และต่างระดับและต่างประเภทสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมมือส่ง เสริม
สนับสนุนจากชุมชนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษาทั้งระดับเดียวกัน
และต่างระดับ
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้มีการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น มีวัฒนธรรมใน
การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. ส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ หรือลักษณะเดียวกัน โดยแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ และสถานศึกษาอื่นๆ
กลยุทธ 2 : พัฒนาการประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการ :
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับจัง หวัด และหน่วยงานที่จัดการศึกษา
โดยจัดให้มีฐานข้อมูลสาคัญ และมีระบบที่สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและ
เหมาะสม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ทั้ง ด้านจานวน และสาขาวิช า โดยการเกลี่ยครู และ
ความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามประเมินผล แบบมีส่วนร่วม
4. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค และจังหวัด และตรวจติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
2) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง
3) มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมต่อกันได้ทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด
4) มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด และระดับภาค
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ส่วนที่ 4
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
การขั บเคลื่ อนแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาการศึ กษาภาค 2 พ.ศ. 2562 – 2565 ไปสู่ การปฏิ บั ติ
จาเป็นต้องให้ ความสาคั ญต่ อการบริหารจัดการ เพื่อให้ เกิดการประสานความร่ วมมื อในการแปลงยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาไปสู การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติไดอย่างเป็นรูปธรรม ไดกาหนดแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ไวดังนี้
4.1 การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
1) เสริมสร้างความเข้ าใจยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ. 2562 –
2565 พรอมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสู การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพรอมและมีส่วนร่วมในการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอย่างเป็นรูปธรรม โดย
1.1) จัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดและสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2562–2565 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2) ส่ ง เสริ ม ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ในพื้ น ที่ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 2 ที่เชื่อมโยงกับนโยบายทางการศึกษาของส่วนกลาง
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
การศึกษาโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สูง สุ ด รวมทั้ง สามารถเชื่ อมโยง และประเมิน ผลการดาเนิน งานของหน่วยงานตามแผนพั ฒนาการศึ กษา
ที่กาหนดไว้ และนาไปสู่ การพิ จารณาการสนั บสนุน งบประมาณจากส านั กงานปลัด กระทรวงศึกษาธิ การ
หน่วยงานต้นสังกัด และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) ส่งเสริมกระบวนการจัดแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนงาน โครงการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ และประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาครัฐเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2) ประชาสัม พั น ธ์ และสร้ า งบรรยากาศการพัฒ นาการศึก ษาตามยุ ทธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นา
การศึกษาผ่านสื่อ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4) จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 ในลักษณะต่อเนื่องแบบ
Rolling Plan เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ทุกปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี
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4.2 การติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 (พ.ศ.2562-2565) เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นระบบ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานไว้ดังนี้
1) พั ฒ นาระบบและกลไกการติ ด ตาม ประเมิ น ผล รวมทั้ ง ก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา โดยประสานการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบผลการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน
2) ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามระบบและระยะเวลา
ที่ ก าหนด พรอมทั้ ง ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และผู้ รั บ ผิ ด ชอบแผนงานโครงการท าการวิ เ คราะห์
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาต่อศึกษาธิการภาค 2 ในการประชุมของผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
3) พัฒนาองค์ความรู และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผล และการกาหนดดัชนี
ชี้วัดแก่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และ
สามารถนามาใช้ประโยชนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
4) พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพั ฒนาการศึก ษาอย่ างต่อ เนื่ อง และส่ง เสริม ให้ มี การเชื่อ มโยงเป็ นเครื อข่ ายเพื่ อใช้ ป ระโยชนร่ วมกั น
โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดทาแผน และการติดตามประเมิ นผล และเชื่อมโยงสู การตัดสินใจ
ทางการบริหารจัดการศึกษาของพื้นที่
5) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์การศึกษา
ของพื้นที่และของหน่วยงาน และสามารถติดตามความก้ าวหน้า และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนให้
ประสิทธิภาพสูงสุด
6) จัดให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ต่อผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
7) นาผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทาแผนงานโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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