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คำนำ 
 
 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” และให้มีอำนาจหน้าที่ในแต่ละเขตจังหวัดในการกำหนดยุทธศาสตร์ 
แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริม
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงได้ทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดเลย ซ่ึงเป็นแผนระยะ 4 ปี ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
ตัวแทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเลยทุกหน่วยงาน ร่วมทบทวนแผนครั้งนี้ 
               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและให้
การส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานทุกภาคส่วน
จะได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของจังหวัดเลยบรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษา    
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดเลย ต่อไป 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

             1.1 ที่ตั้งและขนาด 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เลขที่ 99/1 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382 ไร่  
    ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  
                              อำเภอนครไทย  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 
                                  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  
                                  อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง  และอำเภอนาวัง 
                                  จังหวัดหนองบัวลำภู                 
    ทิศใต้           ติดต่อกับ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  
                                 อำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  

 
ภาพประกอบที่ 1  แผนที่จังหวัดเลย 
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             1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ของจังหวัดเลย มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ     
สูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ยประมาณ 250 เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศ 
ออกเป็น 3 เขต ดังนี้คือ    

1) เขตภูเขาสูง ทางด้านทิศตะวันตกทั้งหมด เริ่มตั้งแต่อำเภอภูกระดึง ขึ้นไปอำเภอ 
ภูหลวง อำเภอภูเรือ อำเภอท่าลี่ และ เขตอำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว ทั้งหมด มีความสูงตั้งแต่เฉลี่ย 600 เมตร 
จากระดับน้ำทะเล 

   2) เขตที่ราบเชิงเขา ได้แก่ บริเวณตอนใต้และตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ อำเภอนาด้วง อำเภอ
ปากชม และพ้ืนที่บางส่วนในเขตอำเภอภูกระดึงและอำเภอภูหลวง เป็นเขตที่ไม่ค่อยมีภูเขาสูงนัก มีที่ราบเชิงเขา
พอที่จะทำการเพาะปลูกได้ มีประชาชนหนาแน่นปานกลาง 

   3) เขตที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่น้อยมากในตอนกลางของจังหวัดคือ ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำโขง ได้แก่ บริเวณ 
อำเภอวังสะพุง อำเภอเมือง อำเภอเชียงคาน เป็นเขตที่ทำการเกษตรได้ดี มีประชากรหนาแน่นมากกว่าเขตอ่ืน 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต้  โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ขนาดไม่ใหญ่
มากนักสลับอยู่แนวเทือกเขาเหล่านั้น หินที่พบในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่มีอายุมาก เช่น 

หินแปร ยุคไซลูเรียน -  ดีโวเนียน  อายุ  438-378 ล้านปี 
  หินปูน ยุคดีโอเนียนตอนกลาง  อายุ        385 ล้านปี 
  หินตะกอนและหินแปรชั้นต่ำ  อายุ  360-280 ล้านปี 
  หิน ยุคคาร์บอนิเฟอรัส  
  หินปูนและหินดินดาน ยุคเพอร์เมียน อายุ  286-248 ล้านปี 
  หินตะกอน ยุคไตรแอสซิก   อายุ        220 ล้านปี 

และพบหินยุคโคราช บริเวณเขายอดราบอยู่บนหินเหล่านี้ เช่น ภูผาจิต ภูกระดึง ภูหลวง ภูหอ  
ภูขัด ภูเมี่ยง (อำเภอนาแห้ว) เนื่องจากชั้นหินเกือบทั้งหมดวางอยู่แนวเหนือ-ใต้ จึงควบคุมให้เกิดที่ราบลุ่มระหว่าง
หุบเขาและทิศทางแนวเหนือใต้ด้วย แม่น้ำเลยจึงไหลจากใต้ข้ึนเหนือ 

 
1.3 สภาพภูมิอากาศ 

  จังหวัดเลยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ      
ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน (Inter Tropical Vonvergence Zone : ITCZ)  
พาดผ่านทำให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และบางครั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) เคลื่อนพาดผ่าน
เป็นครั้งคราว ซึ่งจะมีฝนตกหนัก อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 43.5 องศาเซลเซียส (25 เมษายน 2517) และ อุณหภูมิ
ต่ำสุดวัดได้ – 1.3 องศาเซลเซียส (2 มกราคม 2517) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 26.1 องศาเซลเซียส 
และจะมีอุณหภูมิที่หนาวจัดในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม โดยช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 
2.7 องศาเซลเซียส (พ.ศ. 2542) อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 43.4 องศาเซลเซียส (พ.ศ. 2562) 
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1.4 ลักษณะทางสังคม 
จังหวัดเลยมีโครงสร้างทางสังคมแบบประเพณีนำ คนพ้ืนเมืองส่วนใหญ่ต่างจากคนภา ค

ตะวันออกเฉียงเหนือทั่ว ๆ ไปซึ่งเป็นคนไทยเผ่าพวน แต่เป็นคนไทยเผ่าลื้อจากลานช้างและหลวงพระบาง
เช่นเดียวกัน 

กลุ่มเชื้อชาติประชากร 
ชาวไทเลย เป็นชื่อเรียกคนเมืองเลย ในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า คนเมืองเลยคือกลุ่มชนที่อพยพ

จากชายแดนตอนเหนืออาณาจักรสุโขทัย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากไทหลวงพระบาง เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเซไล 
(บ้านทรายขาว อำเภอวังสะพุง ปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2396 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านแห่ 
(บ้านแฮ่ปัจจุบัน) ได้ตั้งบ้านเรือนเรียกว่าเมืองเลย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมืองเลยก็รวมตัวกันเป็นเมืองใหญ่                     
โดยการรวมตัวของ อำเภอกุดป่อง อำเภอท่าลี่ ซึ่งขึ้นกับมณฑลอุดร อำเภอด่านซ้าย ซึ่งขึ้นกับมณฑลพิษณุโลก  
เมืองเชียงคาน ซึ่งข้ึนกับเมืองพิชัย อำเภอต่าง ๆ เหล่านี้จึงโอนขึ้นกับเมืองเลยทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. 2450 เป็นต้นมา 

ชาวไทเลยจะมีนิสัยใจคอเหมือนกับชนเชื้อชาติโบราณซึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากดั้งเดิม                 
มีสำเนียงพูดที่แปลกและนิ่มนวล พูดสุภาพและไม่ค่อยพูดเสียงดัง กิริยามารยาทดีงาม อารมณ์เยือกเย็นไม่วู่วาม           
มีนิสัยรักความสงบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักถิ่นที่อยู่ไม่ค่อยอพยพไปอยู่ที่อ่ืน ส่วนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติ                
สืบทอดต่อกันมา ได้แก่ “ฮีตสิบสอง–คองสิบสี่” คือการทำบุญตามประเพณีท้ังสิบสองเดือนของแต่ละปี 

บ้านชาวไทเลยเป็นเรือนหลังใหญ่ ยกพ้ืนสูงมีระเบียงหรือชานยื่นออกมาหน้าเรือน มีเรือนครั ว             
ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างแยกต่างหากโดยมีชานต่อเชื่อมติดกัน สำหรับหลังคาของเรือนนอนมุงด้วยหญ้าคาหรือ                         
ไม้แป้นเก็ด ฝาเรือน พ้ืนเรือนนิยมทำด้วยไม้แผ่นเรียกว่า ไม้แป้น ส่วนเสาจะใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นต้นๆ หรืออิฐก่อ             
เป็นเสาใหญ่ มีบันไดไม้พาดไว้สำหรับขึ้นลง ส่วนเรือนครัวมุงด้วยหญ้าคา ฝาและพ้ืน จะนิยมทำด้วยฟากไม้ไผ่สับ          
แผ่ออกเป็นแผ่น และเสาจะทำด้วยไม้เนื้อแข็งเช่นกัน 

จังหวัดเลย มีคนพ้ืนเมืองที่มีเชื้อชาติไทย ซึ่งเรียกตัวเองว่า ไทเลย เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุด 
นอกจากนี้ก็มีคนเชื้อชาติจีน ชาวเขา ไทดำ ไทพวน 

ชาวไทดำ อพยพมาจากแคว้นพวน ในประเทศลาวปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านั้นอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท 
ซึ่งเป็นบ้านเกิดเดิมของชาวไทดำ ในอดีตแคว้นสิบสองจุไทเป็นเขตอาณาจักรสยาม ปัจจุบันอยู่ในประเทศเวียดนาม 
เมื่อปี พ.ศ. 2417 เมื่อพวกฮ่อยกกำลังมาตีเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นหัวเมืองสำคัญในแคว้นพวน จึงได้เริ่มอพยพลงมา
ตามเส้นทางเรื่อยๆ จนได้มาพักที่บ้านน้ำก้อใหญ่ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมามีชาวไทยดำ
กลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางข้ามแม่น้ำโขง ไปยังบ้านน้ำกุ่ม แขวงเวียงจันทน์ แต่ในขณะนั้นเขตเวี ยงจันทน์มีปัญหา               
การเจรจากับฝรั่งเศส ไทดำจึงข้ามแม่น้ำโขงกลับมาตั้งหมู่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นถิ่น
ฐานดั้งเดิม และถาวรจนถึงปัจจุบัน ที่หมู่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน เมื่อปี พ.ศ. 2438 มี 15 
ครัวเรือน ปัจจุบันชาวไทดำ มีจำนวน 825 ครัวเรือน มีอาชีพส่วนใหญ่ทางการเกษตรกรรม 

ชาวไทพวน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านบุฮมและบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน จากถิ่นฐานเดิม
ที่เมืองเตาไห หลวงพระบาง ประเทศลาว เมื่อครั้งพวกจีนฮ่อ กลา เวียง รุกรานเมืองเตาไห 

ชาวไทใต้ อพยพมาจากภาคอีสานเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเลย ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร เมื่อ พ.ศ. 2506 จะพบชาวไทใต้จำนวนมากที่อำเภอเอราวัณ และอำเภอ            
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นาด้วง ภาษาพูด แตกต่างจากภาษาไทเลย เพราะได้สืบทอดมาจากถิ่นเดิมของตน เช่น ภาษาไทยอีสาน ภาษาถิน่
อุบล ภาษาไทยโคราช 

ภาษาของคนจังหวัดเลย 
  มีสำเนียงภาษาแตกต่างจากภาษาพูดของคนในจังหวัดภาคอีสานอ่ืน ๆ เพราะกลุ่มคนที่อาศัย

ปัจจุบันนี้มีประวัติการอพยพเคลื่อนย้ายจากเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้าง ต่อมาต้นพุทธศตวรรษท่ี 23 
ชาวหลวงพระบางและชาวเมืองบริเวณใกล้เคียงที่อพยพมาเมืองเลยได้นำวัฒนธรรมด้านภาษาอีสานถิ่นอ่ืนเข้ามา
ด้วย โดยภาษาเลยนั้นจัดอยู่ในกลุ่มหลวงพระบางอันประกอบด้วยภาษาเมืองแก่นท้าว ภาษาอำเภอด่านซ้าย และ
ภาษาอำเภอเมืองเลย ดังนั้นสำเนียงพูดของชาวไทเลยจึงมีลักษณะการพูดเหมือนชาวหลวงพระบาง แต่บางพยางค์
ออกเป็นเสียงสูงคล้ายสำเนียงพูดของชาวปักษ์ ใต้  ฟังดูไพเราะนุ่มนวลจึงเป็น เอกลักษณ์ เฉพาะคนเมือง                         
ส่วนคนในวังสะพุงจะพูดเสียงห้วนกว่าชาวเลยถิ่นอ่ืน 

ประวัติศาสตร์ 
  มีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่า ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ              

ที่ก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์             
สิงหนวัติ) ได้มีผู้คนอพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนที่ล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามลำน้ำเหืองขึ้นไป
ทางฝั่งขวาของลำน้ำหมันถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา(ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวา 
ซึ่งมีซากวัดเก่าอยู่ ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อำเภอด่านซ้าย)                        
ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลำน้ำหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณ
หมู่บ้านเก่า อำเภอด่านซ้ายในปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามลำน้ำไปสร้างบ้านหนองคู และได้นำ               
นามหมู่บ้านด่านซ้าย มาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่ เป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพไปอยู่ที่เมืองบางยางในที่สุด                             
โดยมีพ่อขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไปตั้งเมืองราด (เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่อำเภอศรีเทพและอำเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) และตั้งเมืองด่านซ้าย เป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกของเมืองบางยาง 

  นอกจากนี้แล้ว ยังมีชาวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนระหว่างชายแดนตอนใต้ของ
อาณาเขต ล้านนา ต่อแดนล้านช้างอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงครามข้ามลำน้ำเหืองมาตั้งเมือง
เซไลขึ้น (สันนิษฐานว่าอยู่ในท้องที่หมู่บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง) จากหลักฐานในสมุดข่อย            
ที่มีการค้นพบ เมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าเมืองคนที่ 5 เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยาก          
หมากแพง ฝนฟ้าไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามลำแม่น้ำเซไลถึงบริเวณที่ราบระหว่างปากลำห้วยไหลตกแม่เซไล 
จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า "บ้านแห่" (บ้านแฮ่) ส่วนลำห้วยให้ชื่อว่า "ห้วยหมาน" 

  ในปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่า หมู่บ้านแฮ่ซึ่งตั้งอยู่
ริมฝั่งห้วยน้ำหมาน และอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลย มีผู้คนเพ่ิมมากขึ้น สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง เพ่ือประโยชน์ในการ
ปกครองอย่างใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า เมืองเลย 
ขึ้นต่อเมืองเพชรบูรณ์อีกทีหนึ่ง ต่อมา พ.ศ. 2440 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองพ้ืนที่ ร.ศ.116                  
แบ่งการปกครองเมืองเลยออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดป่อง อำเภอท่าลี่ (เดิมตำบลอาฮีเป็นอำเภอ แต่ถูกลด
บทบาทลงเป็นตำบลเพราะอยู่ ใกล้กับแม่น้ำเหือง เป็นผลมาจากการเสียดินแดนให้ลาวโดยประเทศฝรั่งเศส)                      
อำเภอนากอก (ปัจจุบันอยู่ในประเทศลาว) อำเภอที่ตั้งเมืองคือ อำเภอกุดป่อง ต่อมา พ.ศ. 2442-2449 ได้เปลี่ยนชื่อ
เมืองเลยเป็น บริเวณลำน้ำเลย พ.ศ. 2449-2450 เปลี่ยนชื่อบริเวณลำน้ำเลยเป็นบริเวณลำน้ำเหืองและใน พ.ศ. 2450 
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ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2450 ยกเลิกบริเวณลำน้ำเหือง ให้คงเหลือไว้เฉพาะ 
"เมืองเลย" โดยให้เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดป่อง เป็น "อำเภอเมืองเลย" (ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเลย) 

      1.5 การปกครอง 
  แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 89 ตำบล 916  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 1องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 27 เทศบาลตำบล 71 องค์การบริหารส่วนตำบล   
จังหวัดเลยแบ่งการปกครองเป็น 14 อำเภอ คือ  

  1) อำเภอเมืองเลย    
  2) อำเภอวังสะพุง ห่างจากตัวจังหวัดเลย   22   กิโลเมตร 
  3) อำเภอท่าลี่  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   46   กิโลเมตร 
  4) อำเภอเชียงคาน ห่างจากตัวจังหวัดเลย   48    กิโลเมตร 
  5) อำเภอด่านซ้าย ห่างจากตัวจังหวัดเลย   82    กิโลเมตร 
  6) อำเภอภูกระดึง ห่างจากตัวจังหวัดเลย   74    กิโลเมตร 
  7) อำเภอปากชม  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   92    กิโลเมตร 
  8) อำเภอภูเรือ  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   49    กิโลเมตร 
  9) อำเภอนาแห้ว  ห่างจากตวัจงัหวัดเลย  117   กิโลเมตร 
  10)อำเภอนาด้วง  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   37   กิโลเมตร 
  11)อำเภอภูหลวง  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   50   กิโลเมตร 
  12)อำเภอผาขาว  ห่างจากตวัจังหวัดเลย   63   กิโลเมตร 
  13)อำเภอเอราวัณ ห่างจากตัวจังหวัดเลย   42   กิโลเมตร 
  14)อำเภอหนองหิน ห่างจากตัวจังหวัดเลย   47   กิโลเมตร 

 1.6 ประชากร  ( ข้อมูล ณ วันที่ เดือนธันวาคม 2561 ) 

จำนวนประชากร 642,773 คน เพศชาย 322,896 คน เพศหญิง 319,877 คน 
1.7 การขนส่ง 
  จังหวัดเลยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 540 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่

จงัหวัดเลยได้ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทาง 
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพมหานคร สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ถนนพหลโยธิน ผ่าน

จังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงอำเภอหล่มสัก ต่อด้วยทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 เดิม) ผ่านอำเภอหล่มเก่า อำเภอภูเรือ เข้าสู่จังหวัด
เลยใช้ถนนพหลโยธิน จนถึงจังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ถนนมิตรภาพ จนถึงอำเภอสีคิ้ว แยกซ้ายเข้าสู่ทางหล วง
หมายเลข 201 ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภู เขียว อำเภอชุมแพ 
อำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง จนถึงจังหวัดเลย 

การเดินทางโดยทางเครื่องบิน โดยลงที่ท่าอากาศยานเลย มีสายการบิน นกแอร์ และไทยแอร์เอเชีย                
จากท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเลย และ ท่าอากาศยานเลย - ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการทุกวัน  

รถโดยสารจากกรุงเทพมหานคร สายกรุงเทพฯ-เมืองเลย (สาย 29 และ 938) มีผู้ประกอบการหลายราย 
เช่น บริษัท ขนส่ง จำกัด(สาย 29) แอร์เมืองเลย (สาย29),ขอนแก่นทัวร์ (สาย 938), ชุมแพทัวร์(สาย 29),ภูกระดึง



6 

ทัวร์,ศิขรินทร์ทัวร์ และสาย 14 กรุงเทพ - ภูเรือ ของ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด และมีรถโดยสารระหว่างภาค 
สาย 808 นครราชสีมา-เชียงคาน และสาย 824 เลย-พัทยา-ระยอง ของบริษัทนครชัยขนส่ง สาย 636 เชียงใหม่-
อุดรธานี ของบริษัทจักรพงษ์ทัวร์และอ.ศึกษาทัวร์ สาย 661 เชียงราย-นครพนม ของบริษัทสมบัติทัวร์ และจักรพงษ์
ทัวร์ และมีสายอุดรธานี-พิษณุโลก ของนครไทยแอร์ 

 

2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     จากการที่จังหวัดเลยมีสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศท่ีงดงาม โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ทั้งภูเขาสูง 
ที่ราบ ท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด มีสภาพภูมิอากาศอากาศอัน
เย็นสบาย ในฤดูหนาวจะหนาวจัด และมีที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง พ้ืนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
การมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท และมีแหล่งท่องเที่ยวและโบราณ
สถานที่สำคัญ และมีชื่อเสียงหลายแห่ง  เช่นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยว
ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ภูกระดึง ภูหลวง ภูหอ ภูเรือ ภูทอก แก่งคุดคู้ ทำให้มีโอกาสเอ้ืออำนวยการต่อการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมและด้านแรงงาน 
 

3. ข้อมูลด้านการศึกษา 
    3.1 สถานศึกษา 
ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

สังกัด ปีการศึกษา 2562 (โรง/แห่ง) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 448 

        - สพป. เลย เขต 1 151 
        - สพป. เลย เขต 2 157 
        - สพป. เลย เขต 3 108 
        - สพม.19 31 
        - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย (สศศ.) 2 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย (สอศ.) 7 
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย (กศน.) 14 
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชน (สช.) 29 
กรมส่งเสริมการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 26 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 4 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 15 
กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดน (ตชด.) 8 

รวม 551 
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  3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตารางท่ี 2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สังกัด 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร รวม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 429 3,982 1,005 5,416 

      - สพป. เลย เขต 1 140 1,168 396 1,704 
      - สพป. เลย เขต 2 148 1,239 128 1,515 
      - สพป. เลย เขต 3 88 340 62 490 
      - สพม.19 51 1,179 376 1,606 
      - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย (สศศ.) 2 56 43 101 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย (สอศ.) 24 151 165 340 
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย (กศน.) 24 14 202 240 
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชน (สช.) 29 550 23 602 
กรมส่งเสริมการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 26 289 92 407 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 66 473 37 576 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 15 171 - 186 
กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดน (ตชด.) 8 35 15 58 

รวม 621 5,665 1,539 7,825 
 
    3.3 นักเรียน นักศึกษา 
ตารางท่ี 3 จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
สังกัด สพฐ. 

สังกัด 
สอศ. 

สังกัด 
กศน. 

สังกัด
ตชด. 

สังกัด 
อว. 

สังกัด 
สช. 

สังกัด
อปท. 

สังกัด 
พศ. 

รวม สพป.
เลย 1 

สพป.
เลย 2 

สพป.
เลย 3 

สพม. 
เขต 19 

สศศ. 

ปฐมวัย 3,513 4,565 1,355     127 164 3,841 2,310  15,875 
ประถมศึกษา 14,811 13,949 5,308  172  1,767 461 216 6,942 2,718  46,344 
ม.ต้น 1,884 2,704 635 11,664 289  6,595  94 2,161 1,572 1,093 28,691 
ม.ปลาย/ปวช.    9,454 123 5,450 9,377  4 781 566 367 26,122 
ปวส.      2,955       2,955 
อุดมศึกษา      111   9048    9,159 

รวม 20,208 21,218 7,298 21,118 584 8,516 17,739 588 9,526 13,725 7,166 1,460 129,146 

ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (www.mis.moe.go.th) 
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    3.4 คุณภาพการศึกษา 
                  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O- NET ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 จำแนกตามสังกัด  
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

สังกัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

เฉลี่ย เพ่ิม/
ลด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 

สพป. 41.88 51.15 29.83 32.01 32.67 32.27 36.16 37.09 35.14 38.13 3.00 
สช. 46.38 56.59 37.78 40.08 35.52 35.19 38.92 39.36 39.65 42.81 3.16 
อว. 55.44 65.73 59.17 55.00 47.08 43.23 46.68 46.52 52.09 52.62 0.53 
สศศ. 35.60 37.09 25.58 27.50 27.33 18.50 29.31 27.08 29.46 27.54 -1.91 
อปท. 36.59 47.37 27.54 30.08 27.20 27.63 32.75 34.51 31.02 34.90 3.88 
ตชด. 36.84 43.23 26.75 28.44 26.19 22.66 31.93 31.26 30.43 31.40 0.97 
จังหวัดเลย 42.28 51.73 31.06 33.26 32.79 32.35 36.37 37.24 35.63 38.65 3.02 
ศธภ.10 43.97 53.76 32.71 35.86 34.94 35.07 37.83 38.66 37.36 40.84 3.48 
ประเทศ 46.58 55.90 36.34 39.24 37.12 37.50 39.12 39.93 39.79 43.14 3.35 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมของจังหวัดเลย มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 38.65 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.63) พบว่า 
ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึน (คะแนนเฉลี่ยร้อย เพิ่มขึ้น 3.02) 
  เมื่อพิจารณาโดยจำแนกรายสังกัด พบว่า โรงเรียนในสังกัดที่มีผลการสอบ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 โดย
เรียงจากมากสุดไปหาน้อยสุด ตามลำดับดังนี้  
 - โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (คะแนนร้อยละ 52.62) 
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (คะแนนร้อยละ 42.81) 
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (คะแนนร้อยละ 38.13) 
 - โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (คะแนนร้อยละ 34.90) 
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) (คะแนนร้อยละ 27.54) 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำแนกตามสังกัด  
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

สังกัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

เฉลี่ย 
เพ่ิม/ลด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
สพม. 19 48.33 54.27 29.90 28.74 26.51 30.29 32.57 36.97 34.33 37.57 3.24 
สพป. 43.01 47.52 26.47 25.88 21.64 24.31 28.89 32.70 30.00 32.60 2.60 
สช. 42.01 47.67 27.30 26.71 21.46 24.94 29.27 32.52 30.01 32.96 2.95 
สศศ. 38.45 45.48 25.02 24.49 17.78 23.80 27.88 31.63 27.28 31.35 4.07 
อปท. 41.69 44.38 25.60 26.23 20.36 22.76 28.52 31.52 29.04 31.22 2.18 
พศ. 37.05 41.81 25.47 25.90 18.80 23.17 27.22 29.86 27.14 30.19 3.05 
จังหวัดเลย 45.70 50.78 28.52 27.55 24.01 27.50 31.05 34.84 32.32 35.17  2.85 
ศธภ.10 46.07 51.57 28.82 27.85 24.11 27.72 31.09 34.98 32.52 35.53 3.01 
ประเทศ 48.29 54.42 30.45 29.45 26.30 30.04 32.28 36.10 34.33 37.50 3.17 
 

 จากตารางที่ 5 ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศกึษา 2561 ในภาพรวมของจังหวัดเลย มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 35.17 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.32) พบว่า 
ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3  ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึน (คะแนนเฉลี่ยร้อย เพิ่มขึ้น 2.85) 
  เมื่อพิจารณาโดยจำแนกรายสังกัด พบว่า โรงเรียนในสังกัดที่มีผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 
โดยเรียงจากมากสุดไปหาน้อยสุด ตามลำดับดังนี้  
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ (สพม.๑๙) (คะแนนร้อยละ 37.57) 
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (คะแนนร้อยละ 32.96)  
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (คะแนนร้อยละ 32.60) 
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) (คะแนนร้อยละ 31.35) 
 - โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (คะแนนร้อยละ 31.22) 
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) (คะแนนร้อยละ 30.19) 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำแนกตามสังกัด  
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

สังกัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

เฉลี่ย 
เพ่ิม/ลด ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
สพม.19 48.14 45.39 33.71 34.04 24.99 27.55 22.66 28.23 28.49 29.68 31.60 32.98 1.38 
สช. 44.08 38.98 31.81 31.94 23.87 25.95 17.68 22.04 25.08 26.55 28.50 29.09 0.59 
สศศ. 44.30 41.01 30.84 30.69 19.50 21.55 15.83 19.7 24.35 25.42 26.96 27.67 0.71 
อปท. 35.60 34.43 28.00 30.42 21.44 21.96 16.69 18.39 23.86 25.6 25.12 26.16 1.04 
พศ. 35.51 33.49 28.72 31.78 19.67 20.05 14.82 16.89 22.45 22.35 24.23 24.91 0.68 
จังหวัดเลย 47.03 44.07 33.20 33.6 24.58 26.92 21.80 26.95 27.87 29.06 30.90 32.12 1.22 
ศธภ.10 46.53 44.11 32.75 33.62 24.75 27.4 21.31 26.22 27.44 28.83 30.56 32.04 1.48 
ประเทศ 49.25 47.31 34.70 35.16 28.31 31.41 24.53 30.72 29.37 30.51 33.23 35.02 1.79 

 

 จากตารางที่  6 ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมของจังหวัดเลย มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 32.12 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.90) พบว่า 
ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6  ปีการศกึษา 2561 เพ่ิมข้ึน (คะแนนเฉลี่ยร้อย เพิ่มขึ้น 1.22) 
  เมื่อพิจารณาโดยจำแนกรายสังกัด พบว่า โรงเรียนในสังกัดที่มีผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 
โดยเรียงจากมากสุดไปหาน้อยสุด ตามลำดับดังนี้  
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ (สพม.๑๙) (คะแนนร้อยละ 32.98) 
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (คะแนนร้อยละ 29.09)  
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) (คะแนนร้อยละ 27.67) 
 - โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (คะแนนร้อยละ 26.16) 
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) (คะแนนร้อยละ 24.91) 
 

ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  B- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ระดับ 
ภาษาบาล ี ธรรม พุทธประวัติ วินัย รวม 

เพ่ิม/ลด 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 

ระดับประเทศ 33.51 34.11 36.85 40.82 36.50 37.03 34.04 36.59 35.23 37.14 1.91 
ระดับภาค 32.29 32.80 36.13 39.00 35.64 34.56 33.19 35.05 34.31 35.35 1.04 
ระดับกลุ่ม 31.88 32.34 34.71 38.08 33.64 33.71 31.85 34.74 33.02 34.72 1.70 
จังหวัดเลย 31.37 32.03 35.79 37.53 33.72 33.74 31.85 34.20 33.18 34.38 1.19 
 

 จากตารางที่  7 ผลการสอบ B-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมของจังหวัดเลย มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 34.38 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ B-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.18) พบว่า 
ผลการสอบ B-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึน (คะแนนเฉลี่ยร้อย เพิ่มขึ้น 1.19) 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  B- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ระดับ 
ภาษาบาล ี ธรรม พุทธประวัติ วินัย รวม 

เพ่ิม/ลด 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 

ระดับประเทศ 34.55 31.96 35.15 38.62 38.53 43.62 36.88 41.91 36.28 39.03 2.75 
ระดับภาค 32.86 30.98 34.75 36.61 37.89 40.62 36.13 40.51 35.41 37.18 1.77 
ระดับกลุ่ม 32.78 29.91 34.1 36.38 37.06 39.06 35.51 38.63 34.86 36.00 1.13 
จังหวัดเลย 31.63 30.66 35.46 36.92 39.14 40.12 37.07 38.32 35.83 36.51 0.68 
 

 จากตารางที่ 8  ผลการสอบ B-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมของจังหวัดเลย มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 36.51 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ B-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.83) พบว่า 
ผลการสอบ B-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึน (คะแนนเฉลี่ยร้อย เพิ่มขึ้น 0.68) 
 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  N- NET ระดับชั้น ประถมศึกษา   
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ระดับ 
ทักษะการเรียนรู้ (401) ความรู้พ้ืนฐาน (402) การประกอบอาชีพ (403) 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 

ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 

จังหวัดเลย 43.49 31.99 39.33 44.49 42.87 32.37 38.73 45.46 38.65 33.52 44.43 44.55 
ภูมิภาค 41.35 38.24 36.09 41.01 34.50 36.26 34.98 34.98 43.11 41.20 39.86 39.25 
ประเทศ 42.78 38.65 37.28 43.16 34.06 35.45 36.77 35.98 43.06 40.08 42.31 39.50 
             

ระดับ 
ทักษะการดำเนินชีวิต (404) การพัฒนาสังคม (405) เฉลี่ย เพ่ิม/

ลด 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 เฉลี่ย ครั้ง 1 ครั้ง 2 เฉลี่ย 

จังหวัดเลย 60.00 38.60 51.47 58.65 53.33 28.63 43.49 50.71 47.67 33.02 40.35 43.49 48.77 46.13 5.78 
ภูมิภาค 53.55 49.02 44.27 49.9 47.18 43.10 40.26 43.93 43.94 41.56 42.75 39.09 41.81 40.45 -2.30 
ประเทศ 52.01 47.20 48.96 49.15 46.64 42.15 40.33 43.27 43.71 40.71 42.21 41.13 42.212 41.671 -0.54 

หมายเหตุ   ภูมิภาค หมายถึง สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 จากตารางที่ 9  ผลการสอบ N-NET ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมของจังหวัดเลย มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.13 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ N-NET ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 40.35) พบว่า ผลการสอบ N-NET ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึน (คะแนนเฉลี่ยร้อย 
เพ่ิมข้ึน 5.78) 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  N- NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น   
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ระดับ 
ทักษะการเรียนรู้ (411) ความรู้พ้ืนฐาน (412) การประกอบอาชีพ (413) 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 

ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 

จังหวัดเลย 32.97 31.59 39.33 37.83 30.04 28.39 38.73 29.49 38.74 33.24 39.16 36.73 
ภูมิภาค 34.93 34.82 36.09 39.84 29.64 29.69 34.98 28.65 43.14 37.34 41.96 36.6 
ประเทศ 36.93 36.91 37.28 43.56 30.06 30.60 36.77 30.54 45.80 39.32 44.95 39.88 
             

ระดับ 
ทักษะการดำเนินชีวิต (414) การพัฒนาสังคม (415) เฉลี่ย เพ่ิม/

ลด 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 เฉลี่ย ครั้ง 1 ครั้ง 2 เฉลี่ย 

จังหวัดเลย 38.41 38.40 51.47 39.57 33.37 31.38 43.49 34.51 34.71 32.60 33.65 42.4 35.6 39.03 5.38 
ภูมิภาค 41.69 43.21 44.27 40.45 35.31 34.30 40.26 34.95 36.94 35.87 36.41 39.5 36.1 37.81 1.4 
ประเทศ 44.29 46.42 48.96 44.42 36.55 35.99 40.33 37.77 38.73 37.85 38.29 41.7 39.2 40.45 2.16 

หมายเหตุ   ภูมิภาค หมายถึง สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 จากตารางที่ 10  ผลการสอบ N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมของจังหวัดเลย 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.03 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.65) พบว่า ผลการสอบ N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้น (คะแนน
เฉลี่ยร้อย เพิ่มขึ้น 5.38) 
 

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  N- NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย   
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ระดับ 
ทักษะการเรียนรู้ (421) ความรู้พ้ืนฐาน (422) การประกอบอาชีพ (423) 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 

ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 

จังหวัดเลย 30.74 30.74 32.71 37.5 28.66 25.81 26.58 25.89 29.95 32.73 37.19 32.29 
ภูมิภาค 31.94 31.94 34.24 38.6 26.74 26.33 25.65 26.01 32.58 36.12 39.76 33.71 
ประเทศ 33.65 33.65 37.72 43.06 27.47 27.49 26.67 27.09 35.04 40.05 44.49 38.69 
             

ระดับ 
ทักษะการดำเนินชีวิต (424) การพัฒนาสังคม (425) เฉลี่ย เพ่ิม/

ลด 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 เฉลี่ย ครั้ง 1 ครั้ง 2 เฉลี่ย 

จังหวัดเลย 34.62 34.87 34.37 32.84 26.90 21.98 27.32 27.04 30.17 29.13 29.65 31.63 31.11 31.37 1.72 
ภูมิภาค 36.26 36.94 36.42 34.18 27.61 22.63 28.19 27.48 31.03 30.96 31.00 32.85 32.00 32.42 1.42 
ประเทศ 39.14 40.08 41.02 37.89 28.37 23.55 30.18 28.98 32.73 33.30 33.02 36.02 35.14 35.58 2.56 

หมายเหตุ   ภูมิภาค หมายถึง สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 จากตารางที่ 11  ผลการสอบ N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมของจังหวัด
เลย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.37 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 
2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.65) พบว่า ผลการสอบ N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึน 
(คะแนนเฉลี่ยร้อย เพ่ิมขึ้น 1.72) 
 
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ V- NET ของสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเลย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 – 2561 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

2560 2561 เพิ่ม/ลด 
จังหวัดเลย 40.92 40.53 -0.39 
ศธภ.10 39.31 39.52 0.21 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39.86 39.92 0.06 
ประเทศ 41.6 41.63 0.03 

 
 จากตารางที่ 12  ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมของจังหวัดเลย มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 40.53 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
40.92) พบว่า ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 ลดลง (คะแนนเฉลี่ยร้อย ลดลง -0.39) 
 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  V- NET ของสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเลย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 – 2561 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

2560 2561 เพิ่ม/ลด 
จังหวัดเลย 35.65 37.87 2.22 
ศธภ.10 35.25 37.83 2.58 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35.85 38.65 2.8 
ประเทศ 37.11 40.04 2.93 
 
 จากตารางที่ 13  ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมของจังหวัดเลย มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 37.87 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ V-NET ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
35.65) พบว่า ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึน (คะแนนเฉลี่ยร้อย เพ่ิมขึ้น 2.22) 
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4. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
   4.1 สภาพการจัดการศึกษา 
         หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย ได้จัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ โดยใช้หลักสูตรการเรียน
การสอนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนแต่ละช่วงวัย  
   4.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านการศึกษา 
         จากการดำเนินงานด้านการศึกษาและการวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคภาพการจัดการศึกษา             
ของจังหวัดเลย จากด้านต่างๆประกอบด้วย  ด้านผู้ เรียน  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  และด้านบริหารจัดการ  
พบว่า มีปัญหาและอุปสรรค สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านผู้เรียน 
-  ผู้เรียนยังมีภาวะทุพโภชนาการ 
-  ผู้เรียนในวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ยังไมส่ามารถเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับได้ครบทุกคน 
-  นักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1-ป.3  ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครบ 100% 
-  ในภาพรวมของจังหวัดเลย มีผู้เรียนออกกลางคัน 27 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.04 
-  ย้ายที่เรียนบ่อยเนื่องจากผู้ปกครองย้ายถิน่ฐานบ่อย ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งทั่วไป 
-  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, N-NET ,V-NET  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 
- ขาดความรับผิดชอบขาดวินัย เช่น มาสาย ขาดเรียน 
- นักเรียนจบชั้น ม.3 นิยมเรียนต่อสามัญศึกษา มากกว่า สายอาชีวศึกษา ส่งผล ให้สัดส่วนผู้ เรียน

อาชีวศึกษาเพ่ิมได้ไมม่าก  ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานระดับกลางเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
- สายอาชีวศึกษาท่ียังไม่สามารถเป็นทางเลือกท่ีแท้จริงให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในสายอาชีพ 
- จำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนสายอาชีวะยังลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ปกครองนิยมให้เรียนต่อสายสามัญ 
- จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยน้อยลง เนื่องจากประชากรลดลง 
- นักเรียนมีพฤติกรรมเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด 
- นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง 
- นักเรียนมีพฤติกรรมติดเกมส์ ติดโซเชียล และสมาธิสั้น 
- นักเรียนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
- นักเรียนยังขาดทักษะการอ่านเขียนภาษาต่างประเทศ 
- ในระดบัอาชีวศึกษายังมีผู้เรียน อ่าน-เขียนภาษาไทย ยังไม่ถูกต้อง 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังพบกับปัญหา เช่น สถานที่ในการปฏิบัติจริง และวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ในจัดการเรียนการสอนซึ่งยังไม่มีความพร้อม หรือมีจํานวนไม่เพียงพอ จึงทําให้ผู้เรียนขาดทักษะ
ความรู้ใน ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง 

- กระแสโลกาภิวัตน์และวัตถุนิยม ทำให้ข้อมูลไหลบ่าเข้าถึงประชาชนได้เร็วและหลากหลาย ทำให้ศีลธรรม
เสื่อม การจัดการเรียนรู้ให้เป็นคนดีทำได้ยากข้ึน 

- เด็กพิการเรียนจบการศึกษาแล้วไม่มีงานทำ เนื่องจากทัศนคติของสังคมยังไม่ยอมรับความสามารถของคนพิการ 
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- ปัจจุบันระบบการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนยังไม่ตอบโจทย์สถานประกอบ ปัญหาผลิตบุคลากรไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ยังขาดการเตรียมบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สำเร็จ              
ที่การศึกษาขาดทักษะ ความรู้ความสามารถ ที่ตรงกับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการ ด้วยเหตุนี้ 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับอาชีวศึกษาหรือแรงงานระดับปฏิบัติการจึงมิได้เป็นเพียงแค่ปัญหา                     
ในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาในเชิงคุณภาพ และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานร่วมด้วย 

 
2.ด้านบุคลากร 
- ครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน ครูสอนไม่ตรงวุฒิ ขาดแคลนครูในบางพื้นท่ี โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้

เกิดความขาดแคลน ในภาพรวม 
- จำนวนชั่วโมงการสอนของครูมีมากเกินไปเนื่องจากขาดแคลนอัตรากำลังครู 

 - ขาดแคลนครูการศึกษาพิเศษและนักสหวิชาชีพ 
- คุณภาพของครูยังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องการ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทัน                 

กับสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม “ผู้ทีม่ีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” 
- ขาดแคลนครูชาวต่างชาติที่ตรงกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
 
3.ด้านงบประมาณ 
- งบประมาณด้านการศึกษาไม่เพียงพอ ทั้งทางด้านบุคลากร วิชาการ อาคารสถานที่ ทำให้ไม่สามารถ

พัฒนาได้ตามมาตรฐาน 
- เงินอุดหนุนรายบุคคลของระบบอาชีวศึกษาไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุ ณภาพได้                

เพราะมูลค่าเงนิอุดหนุนไม่ได้ถูกปรับขึ้นนับตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งไม่สะท้อนต้นทุนการจัดการศึกษาท่ีจะสูงขึ้น 
- การขาดแคลนทรัพยากรในระบบอาชีวะ ทั้งงบประมาณ อุปกรณส์ำหรับการเรียนการสอนและครู 
- ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน /ผู้จัดบริการ ส่งผลให้

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ไม่เท่ากัน 
 
4.ด้านบริหารจัดการ 
- สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก

(นักเรียนต่ำกว่า 120 คน) 
 - ยังขาดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา สถานศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชน ในทุกระดับการศึกษา 

- ผู้ปกครองขาดเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
- การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายยังน้อย 
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บทท่ี 2 
บริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดเลย 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้นำข้อมูล เอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเลย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. พระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
3. แผนแม่บท ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
4. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 
7. นโยบายรัฐบาล(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  10. แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
           (แนวทางของประงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 14 แผนบูรณาการ) 

11. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
12. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
13. แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 

    15. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย  (พ.ศ.2561-2564) 
17. แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเลย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
18. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 

1.พระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 
  1) มีทศันคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  (2) ยึดมั่นในศาสนา 
  (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  (4) มีความเอ้ืออาทรต่อคนในครอบครัวและชุมชนของตน 
 2) มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม 
  (1) รู้จักแยะแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว – ดี 
  (2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม 
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  (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
  (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3) มีงานทำ - มีอาชีพ 
  (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน                        
รักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ 
  (2) การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด 
  (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4) เป็นพลเมืองดี 
  (1) การเปน็พลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
  (2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี 
  (3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น อาสาสมัคร งานบำเพ็ญ
ประโยชน์  งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 

 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคน
ไทยทุกคน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 2.1 วิสัยทศัน์ 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มัง่คัง่ ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง”  
 2.2 มีเป้าหมาย  
 “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 2.2.1 ความม่ันคง 
  1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
 
       2) ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   
   3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เขม้แข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
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    4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
   5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ   
  2.2.2 ความม่ังคั่ง 
  1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง  
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน       
  2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การ
ผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมพีลัง   
  3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทนุทีเ่ป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 2.2.3. ความย่ังยืน    
   1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เพ่ิมขึ้น               
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
 2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
 2) เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
   3) เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
 4) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
  2.4. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการศึกษา ดังนี้  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 1.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความ
สงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ 1.4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน
และนานาชาติ    
      2) ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2.1) การเกษตรสร้างมูลค่า              
ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร               
2.2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่ง 2.3) สรา้งความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการ
รักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วน
ของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 2.4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน             
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ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน  โครงสร้างพ้ืนฐานทาง            
2.5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและ          
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจนบางโอกาส                     
เข้าถึงข้อมูล  
 3 ) ยุ ท ธศ าสต ร์ ที่  3  ด้ าน การพั ฒ น าแ ละ เส ริ ม ส ร้ า งศั ก ยภ าพ ศั ก ยภ าพ ทรัพ ยาก ร                                      
3.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ 3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย เรียนรู้และมีใจ
ใฝ่ เรียนรู้ตลอดเวลา 3.5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ครอบคลุมทั้ งด้านกาย ใจ สติปัญญา                           
3.7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ  
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคทางสังคม 4.1) การลดความเหลื่อมล้ำ 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 4.3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5.1)สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 5.5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 6.6) ภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชน โดยเสมอภาค  
 
3. แผนแม่บท ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
 การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบ
การเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือ
เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็ม
ตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
รวมถึงการพัฒนากลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการ
รวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ 
 3.1 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 3.2 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     1.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
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  1.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
  1.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  1.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
  1.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  1.7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  2.1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
  2.2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
  
4. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้ 
  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 
 1.1 ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง 
และรู้จักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการดำรงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับ ผู้อ่ืนตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญมาตรา 54 วรรค 4   
 1.2 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณ ของ
ความเป็นครู  
 1.3 หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core processes) ที่ยืดหยุ่น 
หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ทางสังคมที่ถูกต้อง   
 1.4 สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems) ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ งบประมาณและ
เทคโนโลยี  
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย 
  2.1 โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access)   
 2.2 โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของผู้เรียน 
(equity in choosing Appropriate process in education)  
 2.3 โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่ เหมาะสมกับ
ศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based quality of education) ทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ   
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage excellence and 
competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี ศักยภาพสูง มีความเป็นผู้นำริเริ่ม
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สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี ชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและ เชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศ
ทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบ
การศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้ กับประเทศชั้นนำอื่น ๆ   
 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน การรองรับความ
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ( improve Efficiency, agility and good 
governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมและ
จริยธรรม ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอ้ือต่อ การบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ 1 - 3 ข้างต้น
อย่างครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive achievement)  
 แผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาข้างต้น ดังนี้ 
 เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
 เรื่องท่ี 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
 เรื่องที่ 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 เรื่องท่ี 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
 เรื่องท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   
 เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในกำรปรับปรุง การ
จัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 เรื่องที่ 7 : การปฏิรูปการศึกษาและกำรเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 
Educational and Learning Reform)  
 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
ฉบับที ่12 มีหลักการที่สำคัญ คือ  
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล    
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิด
โอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่รว่มกัน อย่างสมานฉันท์   
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม             
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง               
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
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 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่
ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  
 5.1 เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 3 เป้าหมาย ดังนี้ 
 1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทศันคติและพฤติกรรมตาม 
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์        
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ                
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2) เป้าหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขม้แข็ง ประชาชนทุกคนมโีอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเปน็ธรรม 
 3) เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 5.2 วัตถุประสงค์  
    1) เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต     
   2) เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันไดย้ั่งยืน               
 3) เพ่ือรักษาทนุธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์    
 4) เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ     
 5) เพ่ือให้การทำงานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่ ทำให้
ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น   
 5.3 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวม 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย 1) ให้คนไทยส่วน
ใหญ่ มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจาก
อบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าด้วยการ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มี
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ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด
งาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
โอกาสการเข้าถงึบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ ด้วยการเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่
มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศกึษาในระดับที่สูงขึ้น การไดร้ับ
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ
การพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดยขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่
เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และ
สภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การ
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจาก
โรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในพ้ืนที่ห่างไกล  
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและ
ยัง่ยืน โดยมเีป้าหมายเพ่ือปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ และประชาชน               
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้าง
รายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยการรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
ด้วยการสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย
ปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
     4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ             
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการและการใหบ้ริการของภาครัฐ การเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอรปัชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือก
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรบัผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมี
สมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมขีนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมคิุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
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6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐใน
ระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและส่วนที่ 2 นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้คำนึงถึงค่านิยมหลักของชาติ  
12 ประการ ดังนี้   
 6.1 วิสัยทศัน์  
 “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและดำเนินความสัมพันธ์กับ
นานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
 6.2 นโยบายความม่ันคงทีเ่กี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 นโยบายสำคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแกน่หลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) เกีย่วข้อง
ใน 3 นโยบาย  
 1) นโยบายที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2) นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ
และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

3) นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.3) เสริมสร้างสันติ
สุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน  
 
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 โดยได้กำหนด
นโยบายไว้ 12 ด้าน โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช 2561-2580 โดยมี
นโยบายที่เก่ียวข้องกับภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
1) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

    1.1) จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ 
เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการ
พัฒนาเด็กไทย ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนีงถึงศักยภาพ ของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ  การอบรมเลี้ยงดู การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ  
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   1.2) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถงึพหุปัญญา ที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ี
เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน   

 2) พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
   2.1) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษ
ที ่21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมยั มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้า
มามีส่วนในการจัดการเรยีนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นำไปสู่การมีครู
สมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง แรง
บันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึน้ ควบคู่กบัหลักการ
ทางวิชาการ  
   2.2) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกบั ความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับ การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
ทีส่ามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ 
ตลาดแรงงาน   

 3) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบ
และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากำลังคนท่ีมีทักษะขั้น
สูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุม
การพัฒนากำลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิต 
กำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด และขยายผลระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

 4) ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามารว่มทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้
ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเปน็ผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การสร้างธุรกจิ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมี
พ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือร่วมกับ เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ  

 5) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   
   5.1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์
ให้พร้อม สำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรปูธรรม  โดยระยะแรก               
จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน 
เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
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   5.2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขนั สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต 
โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ 
ส่งเสริม ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขา
การผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง 
รวมทั้งบรูณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   
   5.3) สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และบรูณาการระบบการเรียนการสอนกับ
ระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพิ่มศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
วิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเ้ป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่างมี 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัย
มืออาชพีและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่ม ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ  

  6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย   
   6.1) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กบัการพัฒนาครู  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการศึกษาในทุก
ระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึง ความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทัง้จัดให้
มีมาตรฐานขั้นตำ่ของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งตอ่ข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
   6.2) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสร้างสรรค์ทีเ่หมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่
เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  
     6.3) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการ การดำเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกบัความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียน
พ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดบัคณุภาพ การศึกษา 
และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา ในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มี
ความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้
กองทุนเงนิให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม  
   6.4) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัด
และประเมนิผลเพื่อเทยีบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้าน
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กีฬาให้สามารถพัฒนา ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ 
ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในอนาคต   
   6.5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ท่ีถูกต้องของคนในชาติ 
หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุก
สาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่าง
เป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ   
 7) จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น   
   เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และ
ทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคาร
หน่วยกติ ซึ่งเป็นการเรียนเกบ็หน่วยกิต ของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้าม
สถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร ทีส่นใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุก
ช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน การศึกษาและการดำรงชีวิต   
 
8. แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2579  

8.1 ความจำเป็นในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ความทา้ทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง

ของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้
สัตยาบัน รวมทัง้ ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซยีน และความต้องการกำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ประกอบกบัแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางทศันคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม 
และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีส่งผลให้ 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว  

รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร                 
ด้านวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่ เหมาะสม            
ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้ง ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ            
ของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย  

ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552-2559 พบว่า ไทยประสบความสำเร็จในหลายด้านและมีอีกหลายด้าน
ยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป  
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ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก ส่งผลให้ประชากร
ในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นแต่ยังเข้าเรียนได้
ไม่ครบทุกคนและมีปญัหาการออกกลางคันอยู่บ้าง  

ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่ าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ำกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้คุณภาพของกำลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป            
ยังไมต่รงกับความต้องการของตลาดงาน 

ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา 
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จำนวนมาก 

8.2 แนวคิดการจัดการศึกษา 
แนวคดิการจดัการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญ 

ในการจัดการศกึษา ประกอบด้วย 
1) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)  
2) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)  
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  
4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)   
5) ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  

  โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  8.3 วิสัยทศัน์   

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัตขิอง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ   
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ 

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำภายในประเทศลดลง  

8.4 เป้าหมาย 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุง่หมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วาง 

เป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
8.4.1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) 

โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย 
ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
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- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเปน็ (Arithmetics)  
  - 8Cs ได้แก่   

1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา   
2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม   
3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์   
4) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ   
6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้   
8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

8.4.2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ  
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถงึ  
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุม้ค่าและบรรลุเป้าหมาย  
5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

 8.5 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
  เป้าหมาย  

1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา 
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคกุคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
  แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว 
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว)  

4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
เป็นต้น  
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  ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ  

  เป้าหมาย  
1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มคีวามเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ  
3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

   แนวทางการพัฒนา  
1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม                 

ทางเศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  เป้าหมาย  

1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น                  
ในศตวรรษท่ี 21  

2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  

3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

 4) แหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  

5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

  แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2) ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤตกิรรมที่พึงประสงค์  
4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
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7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  เป้าหมาย  

1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการ         

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
  แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศกึษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  เป้าหมาย  

1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

  แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตอาสาสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด

ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 

 1) โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ 
ตรวจสอบได้  

2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา 
3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพ้ืนที่ 
4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน ของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
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5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญ 
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

 แนวทางการพัฒนา  
1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ                    

การจัดการศึกษา  
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) แห่งสหประชาชาติ 
  สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การ
สหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติ
และระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 หรือที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนา               
แห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก 
  อย่างไรก็ดี หลังจากที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) 
จำนวน 8 เป้าหมายได้สิ้นสุดแล้วในปี พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations 
General Assembly) จงึได้จดัการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development 
Summit) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยเป็นการประชุมเต็มคณะของ United Nations Summit for the 
Adoption of the Post-2015 Development Agenda เพ่ือวางกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง           
15 ปีข้างหน้า โดยผู้นำของประเทศสมาชิกได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for 
Sustainable Development) วาระดังกล่าวได้มีการกำหนด “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยมีการตั้งเป้าหมายทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) 
เพ่ือใช้เป็นแผนที่นำทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยภายใต้กรอบเป้าหมายนี้ ในที่ประชุม
สหประชาชาติล้วนมีความเห็นตรงกันว่า การจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น จำเป็นจะต้อง "สร้างความ
สมดลุให้เกิดขึ้นทัง้ มิติเศรษฐกิจ Economic Dimension), มิติทางสังคม(Social Dimension) และ มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) ดังนี้ 
          เป้าหมายที ่1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
          เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมทีย่ั่งยืน 
          เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรบัทุกคนในทุกวัย 
          เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม                   
และสนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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          เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 
          เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
          เป้าหมายที ่7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้               
และยั่งยืน 
          เป้าหมายที ่8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ                 
มีผลิตภาพ และการมีงานทีส่มควรสำหรับทุกคน 
          เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม          
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
          เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
          เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน 
          เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตทีย่ั่งยืน 
          เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
          เป้าหมายที ่14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
          เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของทีดิ่นและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
          เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
          เป้าหมายที ่17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
สำหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 
10. แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
    (แนวทางของประงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 14 แผนบูรณาการ) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านความม่ันคง 
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2) แผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดการรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 
 4) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาการประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
 6) แผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 7) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 8) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
 9) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรทุนมนุษย์ 
10) แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
11) แผนงานบรูณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
12) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 13) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  14) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

 
11. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่
ศตวรรษที่ 21 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับก่อนอนุบาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ 

และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ืออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สำคัญ              

ด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษาะการควบคุมอารมณ ์ทักษะการรู้จักและ                     
ประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 
มุ่งคำนึงถงึพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนั้น 

 1. ปลูกฝงัความมรีะเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ แลยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องทอในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาถ่ิน (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวธิีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคดิ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือจา
สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการ
สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเพื่อเป็นเรื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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 7. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวะล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการารา้งคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารระ 

ระดับมัธยมศึกษา 
มุง่ต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
 2.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น 
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู้นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

 ระดับอาชีวะ 
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมภิาคหรือประเทศ 

รวมทัง้การเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. การจัดการระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จดัต้ังศนูย์ประสานงานการผลิดและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรสามารถมงีานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องมางในการสร้างอาชีพ 
 2. จดัทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

การขบัเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายขอ
รัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกีย่วขอ้ง 
 2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 

 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทลัเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 4. ปรับปรุบโครงสาร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตวั หากติดขดัในเรื่องข้อกฎหมาย ให้
ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาทางแก้ไขร่วมกัน 
 5.. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังความต้องการ
จำเป็น ให้แก่หน่วยงานในระดับพื้นท่ีภูมิภาค 

 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 

 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
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 8. ในระดับพ้ืนทีห่ากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
เช่น จำนวนเด็กในพ้ืนทีน่้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบการรวมเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบายทำความเข้าใจที่
ชัดเจนกับชุมชน 

 9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพฒันาครูให้มีองค์ความรู้และทักษาะในด้านพหุ
ปัญญาชองผู้เรียน 

 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มบีทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติตามปกติ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ 
(Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซ่ึงได้ดำเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
สำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการข้างต้น ให้ถือ
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการ
เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 
12. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

12.1 วิสัยทัศน์  
     “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม” 

12.2 พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  

    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม  
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

12.3 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ    
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต  
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  

   3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
    4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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12.4 ยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึน้ สามารถท่องจำและนำสิ่งที่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิด

ในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง กับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มคีุณภาพมาตรฐาน มี
จิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามคัคี
ปรองดอง  

กลยุทธ์  
1.1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบที่

หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
1.2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้

ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   
1.3) ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศกึษา เพื่อการผลิต สื่อการเรียนการ

สอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
1.4) ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ จัดการเรียน

การสอน  
1.5) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ 

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา     
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์               

มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูทีจ่บตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                       
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  

กลยุทธ์  
2.1) วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการ           

จัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา   
2.2) ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.3) เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครู           

ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน    
2.4) สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
2.5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ  
ของการพัฒนาประเทศ    

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  เพ่ิมจำนวน

บัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  

กลยุทธ์  
3.1) เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

แพทย์ และพยาบาล   
3.2) เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี 

และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3.3) ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน ตั้งแต่วัย

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
3.4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ    
3.5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
3.6) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

  ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ ให้บริการ เด็กพิการและด้อย
โอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียน
และทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้  

กลยุทธ์  
4.1) ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 

ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ     
4.2) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิต

ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   
4.3) เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่าง

กว้างขวาง    
4.4) จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
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4.5) เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ หลากหลาย 
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และระบบ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย 
และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

กลยุทธ์  
5.1) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ำซ้อน 

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
5.2) พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล 

ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นอกภาพเป็นปัจจุบัน  และมีมาตรฐาน
เดียวกัน   

5.3) ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา  และ
หนว่ยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

5.4) จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา     

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นที่
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ กระจายอำนาจลงไปสู่
ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ สนับสนุนทรัพยากร                    
เพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้ง ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด               
ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้  

กลยุทธ์  
 6.1) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน คุณธรรม 
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด  
 6.2) พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
 6.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้ำ สร้าง
ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 6.4) เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา   
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 6.5) เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือขา่ย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน กับ
องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  
 6.6) ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น สถานศกึษา
นิติบุคคลในกำกับ 
 
13. แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 13.1 วิสัยทัศน์  

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดไีดร้ับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันแอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 13.2 พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2) เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา

ของพ้ืนที่ชายแดน 
3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

13.3 เป้าประสงค์ 
 1) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนทีช่ายแดน 
 3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 13.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 1) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน 
 3) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลลากรทางการศกึษาในพ้ืนที่ให้มีจำนวนและมีศักยภาพ
เพียงพอ 
 4) จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาฌโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
 5) ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดพเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบให้
สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
 6) กำหนดมาตราการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้นักรยัน นักศึกษา 
และประชาชนมทีักษะอาชีพและมีงานทำ 
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 2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
 4) พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุว
วัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 1) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุววัฒนธรรม 
 2) ใหค้วามรู้ด้านสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ทางสังคม รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันทางการศึกษาและระบบการศึกษา 
 4) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสำนึกในความเป็นไทย 
 
14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 

14.1 วิสัยทศัน์ 
 ผู้เรียนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีความรู้และทักษะพร้อมสู่ศตวรรษที่  21 สอดคล้องกับหลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมคีุณภาพและมาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

14.2 พันธกิจ 
 1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่ผู้ เรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้              
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศกึษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2) ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้ องและรองรับ                       
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถ
พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4) สร้างความมั่นคงแก่ท้องถิ่น โดยสร้างสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
คุณธรรม จริยธรรม ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของกำลังแรงงานให้มีทักษะ              
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง                 
ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

14.3 เป้าประสงค์ 
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถงึ 
 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการทางศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 3) ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้ เรียนอย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพ               
การลงทุนทางการคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
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 5) ระบบการศึกษาศึกษาที่สนองตอบ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นพลวัตรและบริบท                   
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

14.4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ       
กลยุทธ์  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ระบบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ 1 ทรงเป็นประมุข      
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม แนวตะเข็บ

ชายแดน  ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างดา้ว)      
3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม

และความรุนแรงในรูปแบบตา่ง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรค อุบัติใหม่ภัยจากไซ เบอร1์ เป็นต้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  

กลยุทธ์  
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน      
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค1ความรู๎และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลคําคเพ่ิมทาง 

เศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
1. ส ่งเสริมสนับสนุนให ้คนทุกชํวงวัยมีทักษะความรู๎ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง 

เหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช ่วงวัย  
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู๎สื่อตำราเรียนและสื่อการเรียนรู๎ต่าง ๆให้มีคุณภาพมาตรฐานและ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ไดโ้ดยไม่จํากัดเวลา และสถานที่  
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนคำนิยมของคนไทย ให้มีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมลูสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย1และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียนทกุชํวงวัย   
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้       
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้าง สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต   
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต      
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  

 
15. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
  15.1 วิสัยทัศน์  
  “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
  15.2 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
  1) เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัยทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  3) ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยิ่ง 
 15.3 ตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัด 
   1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
   2) อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า 
   3) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
   4) ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
   5) รายได้จากการท่องเที่ยว  
   6) ระดับความเหลื่อมล้ำในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด 
   7) สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 
   8) ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพ้ืนที่ของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
   9) ดัชนีคุณภาพผิวดิน (WQI) 
 15.4 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย (พ.ศ.2561-2564) 
16.1 วิสัยทัศน์ 
เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 
16.2 พันธกิจ 

          1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
2) พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว 
3) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

          4) ยกระดับคุณภาพและผลิตผลการเกษตร  
           5) ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน    
          6) เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ  
 7) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

16.3 ค่านิยม Loei value (ค่านิยมจังหวัดเลย)  = DLOEI 
D = Development :เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอในทุกๆด้าน เช่น มีการปรับปรุงงานอยู่เรื่อยๆ 
L = Learning Organization :เป็นจังหวัดที่มีการเรียนรู้อยู่เสมอ หรือเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ 
O = Open mind :เป็นจังหวัดที่มีบุคลากรเปิดใจรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับการเห็นต่าง 
E = Ethics :เป็นจังหวัดที่มีบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
I = Integration :เป็นจังหวัดที่มีการทำงานบูรณาการทุกภาคส่วน ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
16.4 ยุทธศาสตร์ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที ่1.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิดตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้แข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที ่1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์ที ่1.5 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มสินค้าทาง

การเกษตร 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 เพ่ิมผลิตภาพการผลิดและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
 กลยุทธ์ที ่2.2 ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิง
สร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริหาร ให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการ  
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล 
  กลยุทธ์ที ่4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ 

กลยุทธ์ที ่4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 4.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
  กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในพ้ืนที ่
  กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้เข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่ 5.3 ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเพ่ือปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ 

16.5 เป้าประสงค์รวม 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในจังหวัด และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

    1) เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 
    2) เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้   
    3) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้ 

         4) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 5) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
17. แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย 
 17.1 วิสัยทัศน์  

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเลย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง            
มีคุณภาพและเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
 17.2 พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2) เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา

ของพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเลย 
3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
17.3 เป้าประสงค์ 

 1) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน

จังหวัดเลย 
 3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเลยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคม         

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
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17.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคม                

พหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

 
18. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strenghts)/S 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีและดีมาก  
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
3. รูปแบบการบรหิารจดัการศึกษาจังหวัดเลยมีความเป็น 
   เอกภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีศักยภาพดา้นการ 
   จัดการศึกษาสู่อาเซียน 
5. มีหน่วยงานท่ีให้บริการทางการศึกษาในระบบนอกระบบ   
   และการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกพื้นที ่
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ  
   คุณธรรมจริยธรรม  
7. สถานศึกษาในสังกัดนำสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ         
   มาใช้จัดการเรียนการสอนมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลและ 
   หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดเป็นนโยบายและส่งเสรมิ 
   สนบัสนุนงบประมาณ เพือ่จดัหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อ 
   เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
8. มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรยีนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 

จุดอ่อน(Weaknesses)/W 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การทดสอบระดับชาติ                     
   (O-NET,NT,PISA,N-NET,V-NET) ของนักเรียนระดับ  
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดบัอุดมศึกษา ค่าเฉลี่ย 
   ยังต่ำกว่ามาตรฐานระดับชาติ   
2. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวนมาก  
3. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา มีความสามารถและ  
   สมรรถนะไมส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
4. สัดส่วนผู้เรยีนสายสามัญและสายอาชีพยังไม่สอดคล้องกับ  
   นโยบายของรัฐบาล (49:51) 
5. การระดมทรัพยากรทางการศึกษายังดำเนินการได้ค่อนข้างน้อย  
6. ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน 
7. ขาดความเช่ือมโยงของระบบการจัดการศึกษาในทุกระดับ 
8. ขาดบุคลากรทีม่ีความสามารถและทักษะเฉพาะทาง 
9. ผู้เรียนขาดทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 

 
 

โอกาส (Opportunities)/O 
1. จังหวัดเลยเป็นเมืองน่าอยู่ด้านธรรมชาติ ดา้นธรรมะ  
   ด้านวัฒนธรรมประเพณี และมแีหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย   
2. มีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว มีการค้าชายแดน  
   มีระบบโลจิสติกส์ เปดิประตูสู่อาเซียน  
3. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาทั้งในและ 
   ต่างประเทศ 
4. มีความโดดเด่นทางด้านศิลปวฒันธรรม 

อุปสรรค (Threats)/T 
1. นโยบายด้านการศึกษาของชาติไม่ต่อเนื่อง มผีลต่อการนำ 
   นโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ
2. ปัญหายาเสพติด 
3. ปญัหาครอบครัว ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพท้องถิ่น 
4. สถานประกอบการรองรับการฝกึงานของนักศึกษา 
   สายอาชีพไม่เพียงพอ 
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บทท่ี 3 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเลย 

ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
วิสัยทัศน์ 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพ สอดคล้องกับพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที ่10  
 

พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. ส่งเสริมและขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3. ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะอาชีพตามความสนใจ และการประกอบอาชีพของประชาชน                   
ในพ้ืนที่จังหวัดเลย ตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกระดับทุกช่วงวัย 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 
1. ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
2. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันทางสังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3. นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา 
  4. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
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5. ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดเลย มีทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ ตามพระบรมราโชบายในหลวง 
รัชกาลที่ 10 
  6. หน่วยงานและสถานศึกษา มีเทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. หน่วยงานและสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต            
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 

9. ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2562 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าประสงค์ 1) ระบบการศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับ ทุกประเภท  
1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามสายงาน สายวิชาชีพ - ไม่น้อยกว่า                

ร้อยละ 90 
ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 
100 

สอศ. 

2. ร้อยละการอ่านไม่ออกเขยีนไมไ่ด้ของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ไม่เกิน      
ร้อยละ 2 

ไม่เกิน      
ร้อยละ 1 

0 สพฐ. สช. 
อปท. 

3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากผลทดสอบตามมาตรฐานระดับชาติ      
    3.1 O-Net ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6      
         3.1.1 สงักัด สพป. ร้อยละ 

38.13 
ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 41 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 44 

ไม่น้อยกว่า              
ร้อยละ 47 

สพป.เลย             
เขต 1 2 3 

         3.1.2 สังกัด สช. ร้อยละ 
42.81 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 45 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 48 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 51 

สช. 

         3.1.3 สังกัด อว. ร้อยละ
52.62 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 55 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 58 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 61 

อว. 

         3.1.4 สังกัด สศศ. ร้อยละ
27.54 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกวา่                
ร้อยละ 33 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 36 

สศศ. 

         3.1.5 สังกัด อปท. ร้อยละ
34.90 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 43 

อปท. 

         3.1.6 สังกัด ตชด. ร้อยละ
31.40 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 34 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

ตชด. 



 

49 

 

ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2562 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

    3.2 O-Net ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      
         3.2.1 สังกัด สพม. 19 ร้อยละ

37.57 
ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 43 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 46 

สพม. 19 

         3.2.2 สังกัด สพป. ร้อยละ
32.60 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 38 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 41 

สพป. 

         3.2.3 สังกัด สช. ร้อยละ
32.96 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 38 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 41 

สช. 

         3.2.4 สังกัด สศศ. ร้อยละ
31.35 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 34 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

สศศ. 

         3.2.5 สังกัด อปท. ร้อยละ
31.22 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 34 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

อปท. 

         3.2.6 สังกัด พศ. ร้อยละ
30.19 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 33 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 36 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 39 

พศ. 

    3.3 O-Net ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      
         3.3.1 สังกัด สพม.19 ร้อยละ

32.98 
ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 38 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 41 

สพม.19 

         3.3.2 สังกัด สช. ร้อยละ
29.09 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 42 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 45 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 48 

สช. 

         3.3.3 สังกัด สศศ. ร้อยละ
27.67 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 33 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 36 

สศศ. 

         3.3.4 สังกัด อปท. ร้อยละ
26.16 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 29 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 38 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 41 

อปท. 

         3.3.5 สังกัด พศ. ร้อยละ
24.91 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 27 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 33 

พศ. 

    3.4 N-Net ช้ันประถมศกึษา ร้อยละ 
46.13 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 49 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 52 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 55 

กศน. 

    3.5 N-Net ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
39.03 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 42 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 45 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 48 

กศน. 

    3.6 N-Net ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 
31.37 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 34 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

กศน. 

    3.7 V-Net ช้ัน ปวช. ร้อยละ 
40.53 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 43 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 46 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 49 

สอศ. 

    3.8 V-Net ช้ัน ปวส. ร้อยละ 
37.87 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 43 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 46 

สอศ. 

    3.9 B-Net ร้อยละ 
34.38 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 43 

พศ. 
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ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
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4. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการจดัการศึกษานอกระบบระดับการศกึษา               
ขั้นพืน้ฐาน 

- ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 95 

ร้อยละ  
100 

กศน. 

เป้าประสงค์ที่ 2) หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันทางสังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ร้อยละของหน่วยงานทางการศกึษา/สถานศึกษาท่ีมีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนและบุคคลของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

6. ร้อยละของสถานศึกษามีการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ที่ 3) นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เป็นผู้มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต และมจีิตอาสา 
7. ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดกจิกรรมส่งเสริมให้มีวินยั ซื่อสัตย์สุจริต       
และมีจติอาสา 

 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

8. ร้อยละผู้เรยีนมีคณุลักษณะ/สมรรถนะ ท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาในระดับด ี

 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ที่ 4) นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
9. ร้อยละของเด็กอายุ 2-6 ป ีได้เขา้รับการศึกษา ร้อยละ

77.11 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 90 

สพฐ. สช. 
อปท. ตชด. 
สาธิตมรภ. 

10. ร้อยละของเด็กอายุ 6-11 ปี ได้เข้ารับการศึกษา ร้อยละ 
100.46 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

สพฐ. สช. 
อปท. ตชด. 
สาธิตมรภ. 

11. ร้อยละของเด็กอายุ 12-14 ปี ได้เข้ารบัการศึกษา ร้อยละ 
94.84 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

สพฐ. สช. 
อปท. ตชด. 
สาธิตมรภ. 

12. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ได้เข้ารบัการศึกษา ร้อยละ 
75.32 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 90 

สพฐ. สช. 
อปท. ตชด. 
สาธิตมรภ. 

13. ร้อยละของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ไดร้ับการพัฒนาทักษะ            
การเตรียมความพร้อม 

- ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 85 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

เป้าประสงค์ท่ี 5 ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเลย มีทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ ตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 
14. จำนวนครั้งของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนผ่านการฝึกอบรมวชิาชีพ
ระยะสั้นและมีทักษะการประกอบอาชีพ  

- อย่าง
น้อย 1 
ครั้ง/ปี 

อย่าง
น้อย 1 
ครั้ง/ปี 

อย่าง
น้อย 1 
ครั้ง/ปี 

กศน. สอศ. 
อว. 

15. ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้จบการศึกษาเพิ่มขึ้น - ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 90 

กศน. สอศ. 
อว. 
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ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
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16. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑติ - ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 65 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 70 

อว. 

17. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสตูรและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได ้

- ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยงานและสถานศึกษา มีเทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้
ใหก้ับประชาชนทกุช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
18. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
การยกระดับคณุภาพในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

19. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรูด้้วยวิธีการ Active Learning  - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

สพฐ. 

เป้าประสงค์ที่ 7 หน่วยงานและสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
20. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรู้นำศาสตร์พระราชาและ         
พระบรมราโชบาย ในหลวง รัชกาลที่ 10 และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตใน
ระหว่างเข้ารบัการศึกษาได ้

- 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

21. ร้อยละของสถานศึกษามีความตระหนักและจัดกิจกรรมส่งเสริมการม ี            
ส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

22. ร้อยละผูเ้รียนเข้าถึงภูมิปญัญาและแหล่งเรียนรู ้ - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ที่ 8 หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
23. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ครบถ้วน ถูกต้อง               
เชื่อถือได้ 

- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ทุกหน่วยงาน 

24. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีการบรหิารจดัการตามแผน                
ทีม่ีประสิทธิภาพ และมีสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ศธจ. สพฐ. 

25. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศกึษา นำเทคโนโลยมีาใช้ในการ                    
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการตามหลกั 
ธรรมมาภิบาล 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ที่ 9 ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบความก้าวหน้าและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
26. ร้อยละหน่วยงาน/สถานศกึษา จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำป ี

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 
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บทท่ี 4 
โครงการ/งบประมาณ 

 เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเลย บรรลุตามเป้าหมายและมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ  และได้กำหนดแผนงาน
โครงการ สู่การขับเคลื่อน ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเลย ตามรายละเอียดดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1) โครงการสร้างจิตสำนึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์ 
 2) โครงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3) โครงการจิตอาสา  
 4) โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งพ้ืนที่ชายแดน/พ้ืนที่พิเศษจงัหวัดเลย 

5) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา (To BE NUMBER ONE)       
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 1) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสู่ตลาดแรงงาน 
 2) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบการศึกษา 
 3) โครงการสำรวจการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษา 

4) โครงการมหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 
 2) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดเลย 
 3) โครงการส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4) โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 5) โครงการเตรียมความพร้อม เด็กอายุ 2-6 ปี  
 6) โครงการรับนักเรียน 
 7) โครงการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 8) โครงการพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 1) โครงการจัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 3) โครงการส่งเสริมการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1) โครงการส่งเสริมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทกุช่วงวัย 
 2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) โครงการลดปริมาณขยะเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 
 4) โครงการหลักสูตรท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการศึกษา 
 1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
 3) โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างที่ส่วนร่วม 
 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 5) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทท่ี 5 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

 การนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเลย  ไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัย
สนับสนุนและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน จึงกำหนดแนวทาง การดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันทางการศึกษาและสถานศึกษา              
ในจังหวัดเลย ในการดำเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเลย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลักที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 
         2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเลยกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดรวมทั้ง
แผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษา 
          3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดเลยต้องให้
ความสำคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเลย เป็นกรอบในการดำเนินงานและบริหาร          
ของหน่วยงาน สถาบันและสถานศึกษา 
          4. การดำเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเลย ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุน                    
ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
          5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถดำเนินการประสบผลสำเร็จ 
          6. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัดสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
 
แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

1. แหล่งงบประมาณ 
 - งบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษา  
   -  งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดเลย 
 - งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและภาคเอกชน 
 - งบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นต้น 
2.  แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
  - จัดทำข้อมูลเพ่ือการประสานงานระหว่างหน่ วยงานทางการศึกษา หน่ วยงานด้านสังคม                     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอ่ืน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านเพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการติต่อประสานงานขอความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
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 - การประสานความร่วมมือ หรือจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
หรือทุกภาคส่วนที่มีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
 - การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน 
ในการบริหารจัดการศึกษา “ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผิดชอบผลงาน” 

 - ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
การติดตามประเมินผลตามแผน 
 การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเลยไปสู่การปฏิบัติ                    
มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 
          1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
          2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ทำหน้าที่กำหนด              
แนวทางการติดตาม ความก้าวหน้า บริหารจัดการนำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเลย สู่การปฏิบัติ                
พัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ  โดยนำวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้และประสาน
การติดตามประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษาและภาคส่วนอ่ืน ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผล
กระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
          3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้ได้ 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ ์
           4. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่ม
ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่ างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดทำข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 5. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานด้านสังคม ในจังหวัด
พ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เ พ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ             
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นเอกภาพ 
ในการปฏิบัติมากขึ้น      

 

 

 


