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คำนำ 
 

 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื ่อง การขับเคลื ่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ในแต่ละจังหวัดให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” และให้มีอำนาจหน้าที่ในแต่ละเขตจังหวัดในการ
กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและ                
ทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 
ซึ่งเป็นแผนระยะ 4 ปี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ประกาศใช้นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด 
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัด
เลยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด
ดังกล่าว 
               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษา              
จังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เลยให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และขอขอบคุณหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนที่ได้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและให้การขับเคลื่อนการศึกษาเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการ
กำหนดทิศทาง ในการดำเนินงานในปีต่อไป และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานให้สำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้  
 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
    2563 

 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริห ารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และ (11) ปฏิบัติ
ภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในจังหวัด  

จากบทบาทและหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงมีภารกิจหลักใน
การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนลงสู่แผนปฏิบัติ
การประจำปี เพื่อใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการประสานและส่งเสริม
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 5 มาตรา 54 หน้าที่ด้าน
การศึกษา รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม 
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้ วย  รัฐต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก
ระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่เนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และหมวด 16 ด้านการปฏิรูป
ประเทศ ตามมาตรา 258 (จ) ด้านการศึกษา  

ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง องค์กร เอกชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับปัญหา และความ
ต้องการของประเทศชาติ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของจังหวัดเลย 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องและบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บท



ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล วาระ            
การขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้านการศึกษา E : Education (เลยเมืองแห่งการศึกษา)  

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย             
พ.ศ. 2562-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไป
ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย สู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้ 

1. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 
1) ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลยพ.ศ. 2562-2565 และจัดทำร่างแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที ่20 ธันวาคม 2562 

2) ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การขับเคลื่อนการศึกษา ไทเลย 4.0 สู่การปฏิบัติ) โดยมี คณะทำงานด้านเลยเมือง
แห่งการศึกษา (Education) ตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 6883/2560 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
 2. เสนอขอความเห็นชอบ 

1) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ มีมติเห็นชอบ ร่างแผนเห็นชอบ แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที ่21 มกราคม 26563 

2) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-
2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประกาศใช้นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
 3. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามประกาศ 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงนามประกาศใช้นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย แจ้งหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเลย เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4. การดำเนินการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย 

1) หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเลย สื่อสาร นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่สถานศึกษา เพ่ือจัดทำโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นที่
บูรณาการกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 2) จัดทำโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นที่บูรณาการกับภารกิจหลัก 
 3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
  4) รายงานโครงการและกิจกรรมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



 5. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการดำเนินงาน 
  1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
          2) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยกำกับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ การดำเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษา  

    2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ 
268/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

    2.2) จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเลย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ให้ความเห็นชอบ 
แบบประเมินฯ  

    2.3) ติดตาม โครงการและกิจกรรม ที่สนองนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประสานหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเลย รายงาน โครงการและ
กิจกรรม 
 6. การประเมินและรายงาน 

1) ติดตามผลการดำเนินงาน โดยประสานหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเลย ประเมินตนเอง                  
ในตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในประกาศฯ 

2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฝ่ายจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวบรวมและประมวลผล 
พร้อมทั ้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3) รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเลย และรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

  จากการติดตามผลการดำเนินงานทั้ง 26 ตัวชี้วัด พบว่า หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลยทั้งสิ้น 8 
สังกัด สถานศึกษา 551 แห่ง 14 อำเภอ  สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยรวม 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 61.53 และไม่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.47  
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริห ารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และ (11) ปฏิบัติ
ภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆในจังหวัด  

จากบทบาทและหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงมีภารกิจหลักใน
การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนลงสู่แผนปฏิบัติ
การประจำปี เพื่อใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการประสานและส่งเสริม
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 5 มาตรา 54 หน้าที่ด้าน
การศึกษา รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม 
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้ วย  รัฐต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก
ระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่เนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และหมวด 16 ด้านการปฏิรูป
ประเทศ ตามมาตรา 258 (จ) ด้านการศึกษา  

ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง องค์กร เอกชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับปัญหา และความ
ต้องการของประเทศชาติ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของจังหวัดเลย 
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ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องและบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล วาระการ
ขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้านการศึกษา E : Education (เลยเมืองแห่งการศึกษา)  

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย             
พ.ศ. 2562-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไป
ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย สู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้ 

1. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 
1) ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลยพ.ศ. 2562-2565 และจัดทำร่างแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที ่20 ธันวาคม 2562 

2) ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การขับเคลื่อนการศึกษา ไทเลย 4.0 สู่การปฏิบัติ) โดยมี คณะทำงานด้านเลยเมือง
แห่งการศึกษา (Education) ตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 6883/2560 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
 2. เสนอขอความเห็นชอบ 

1) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ มีมติเห็นชอบ ร่างแผนเห็นชอบ แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที ่21 มกราคม 26563 

2) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-
2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประกาศใช้นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
 3. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามประกาศ 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงนามประกาศใช้นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย แจ้งหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเลย เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4. การดำเนินการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย 

1) หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเลย สื่อสาร นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่สถานศึกษา เพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น 
ที่บูรณาการกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 2) จัดทำโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นที่บูรณาการกับภารกิจหลัก 
 3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
  4) รายงานโครงการและกิจกรรมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
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 ด้านการศึกษา (Sustainable Development Goal 4) 
10. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
11. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
12. แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 

    14. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย (พ.ศ.2561-2564) 
 

1.พระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 
  1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  (2) ยึดมั่นในศาสนา 
  (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  (4) มีความเอ้ืออาทรต่อคนในครอบครัวและชุมชนของตน 
 2) มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม 
  (1) รู้จักแยะแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว – ดี 
  (2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม 
  (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
  (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
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 3) มีงานทำ - มีอาชีพ 
  (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน                        
รักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ 
  (2) การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด 
  (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4) เป็นพลเมืองดี 
  (1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
  (2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองด ี
  (3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที ่จะทำเพื ่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น อาสาสมัคร          
งานบำเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 

 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ  ฉบับแรกของประเทศไทย                  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่  การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
 2.2 มีเป้าหมาย  
 “ประเทศชาต ิม ั ่นคง ประชาชนมีความส ุข เศรษฐก ิจพ ัฒนาอย ่างต ่อเน ื ่อง ส ังคมเป ็นธรรม                           

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 2.2.1 ความม่ันคง 
  1) การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
       2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์              
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   
   3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
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    4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
   5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ   
  2.2.2 ความม่ังคั่ง 
  1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง  
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน       
  2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั ้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิ ภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
  3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที ่เป็นเครื ่องมือเครื ่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
 2.2.3. ความย่ังยืน    
   1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ ่มขึ้น               
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ           
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
 2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที ่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น                 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.3. วัตถุประสงค์  
  1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
 2) เพื่อเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
   3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
 4) เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
  2.4. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
     1.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย  และสันติสุข               
ให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติ  
     1.4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ    
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      2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
     2.1) การเกษตรสร้างมูลค่าให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต  ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร                
     2.2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ  แห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต  
     2.3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สำคัญของการท่องเที ่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที ่ยวทุกระดับ  และเพิ ่มสัดส่วนของนักท่องเที ่ยวที่มี
คุณภาพสูง  
     2.4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทาง             
     2.5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน  
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพทรัพยากร 
                     3.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  
      3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  
      3.5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา                            
      3.7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ  
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคทางสังคม  
     4.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
     4.3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
     5.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
     5.5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     6.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     6.8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค  
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3. แผนแม่บท ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
 การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้ าง
ระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนา                     
คนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด
การประกอบอาชีพได้อย่างมั ่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประเทศ 
 3.1 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 3.2 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     1.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
  1.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
  1.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  1.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบและการวางตำแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
  1.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  1.7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  2.1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
  2.2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
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4. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 เรื ่องที ่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
 เรื่องท่ี 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
 เรื่องท่ี 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 เรื่องท่ี 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
 เรื่องท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   
 เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 เรื่องที่ 7 : การปฏิรูปการศึกษาและกรเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (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               
ฉบับที่ 12 มีหลักการที่สำคัญ คือ  
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื ่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย เป็นสังคม
คุณภาพ มีที ่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที ่ดี มีความสุขและอยู ่ร่วมกัน อย่าง
สมานฉันท์   
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ื นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน”  
 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมาย
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ที่ยั ่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการนำไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ใน 5 ปีที ่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
 5.1 เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 3 เป้าหมาย ดังนี้ 
 1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์        
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ                
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2) เป้าหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3) เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 5.2 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวม 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย 1) ให้คนไทย
ส่วนใหญ่ มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น  2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและ
โดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถ
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าด้วยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาด
งานเพ่ิมข้ึน และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ด้วยการเพิ่มโอกาสให้กั บกลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น การได้รับการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดยขยายโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจำกัด
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ศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล  
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  และ
ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน โดยการรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วยการสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง
ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
     4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ             
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ การเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง 
และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ และป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความ เข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของ
สังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต 
 
6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการด้านความม่ันคงของภาครัฐ
ในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและส่วนที่ 2 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้คำนึงถึงค่านิยมหลัก
ของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
 6.1 วิสัยทัศน์  “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
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 6.2 นโยบายความม่ันคงทีเ่กี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย  
 1) นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
     1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2) นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
    2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก 

ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
3) นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั ่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ                        

ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน  
 
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ 25 กรกฎาคม 2562  โดยได้
กำหนดนโยบายไว้ 12 ด้าน โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช 2561-2580 
โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
1) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

    1.1) จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว    
เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทย ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที ่เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู ้เรื ่องโภชนาการและสุขภาพ                
การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการ
ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ  
   1.2) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญา ที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน   

 2) พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
   2.1) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน



12 

ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตแล ะ
พัฒนาครู ที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  
   2.2) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื ่อพัฒนา สมรรถนะของผู ้เร ียนทั ้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต้องการของประเทศในอนาคต และ
เป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับ การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน   

 3) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0  โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากำลังคน
ที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากำลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และ
เตรียมการสำหรับผลิต กำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้ง
เร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

 4) ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุน
ให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญ
กับการดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี ่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั ้นแนวหน้าในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือ
ร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ  

 5) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   
   5.1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัด ความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม สำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยระยะแรก จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน อย่างครบวงจร 
ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
   5.2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการ
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วิจัยแห่งชาติ ส่งเสริม ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และ
ภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์   
   5.3) สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการ
การทำงานกันอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิม 
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

  6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย   
   6.1) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึง ความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง 
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   6.2) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั ้ง ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยาน
การเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้
ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  
     6.3) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการ การดำเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษา
กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา 
จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษา ในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา 
หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวน รูปแบบการให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  
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   6.4) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที ่เอื ้อต่อ การพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัด
ให้มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยน
สายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที ่อาจจะเปลี ่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า            
ทางเทคโนโลยีในอนาคต   
   6.5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนใน
ชาติ หลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้า
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ทุกมิติอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ   
 7) จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น   
   เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 
และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบ
ธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิต ของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและ
ข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร ที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคน
ไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน การศึกษาและการดำรงชีวิต   
 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  

8.1 ความจำเป็นในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การ

เปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)            
ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการกำลังคนที่มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่
ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้  การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว  

รวมทั้งระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร                 
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ด้านวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่ยังไม่เหมาะสม            
ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้ง  ปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิต
สาธารณะ ของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความ
ท้าทาย  

ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552-2559 พบว่า ไทยประสบความสำเร็จในหลายด้านและมีอีก
หลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป  

ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก  ส่งผลให้
ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นแต่
ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง  

ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื ้นฐานมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ำกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้คุณภาพของกำลังแรงงานอายุ 
15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน 

ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณทางการ
ศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จำนวนมาก 

8.2 แนวคิดการจัดการศึกษา 
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญ 

ในการจัดการศึกษา 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 วิสัยทัศน์   

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ   
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3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหล่ือมล้ำภายในประเทศลดลง  
8.4 เป้าหมาย 

8.4.1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย 
ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  

- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (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) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  
2) ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย  
5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

 8.5 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
  เป้าหมาย  

1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที ่พิเศษได้รับ
การศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
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  แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตาม

แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์ เป็นต้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ  

  เป้าหมาย  
1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ  
3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

   แนวทางการพัฒนา  
1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ            

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม                 

ทางเศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  เป้าหมาย  

1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น                  
ในศตวรรษท่ี 21  

2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู ้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  

3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 4) แหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  

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

  แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  เป้าหมาย  

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

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
  แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  เป้าหมาย  

1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  
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  แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตอาสาสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ

แนวคิดตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ            

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 

 1) โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ 
ตรวจสอบได้  

2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน 

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญ 

กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 แนวทางการพัฒนา  

1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ                    

การจัดการศึกษา  
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (Sustainable Development Goals 4)  
  สืบเนื ่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลก
เป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการ
ประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการ
พัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 หรือที่เรียกว่า 
เป้าหมายการพัฒนา แห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 
เป้าหมายหลัก 
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  อย่างไรก็ดี หลังจากที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – 
MDGs) จำนวน 8 เป้าหมายได้สิ้นสุดแล้วในปี พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United 
Nations General Assembly) จึงได ้จ ัดการประช ุมส ุดยอดว ่าด ้วยการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable 
Development Summit) เมื ่อวันที ่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยเป็นการประชุมเต็มคณะของ United 
Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda เพื่อวางกรอบวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า โดยผู้นำของประเทศสมาชิกได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืน                
ปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) วาระดังกล่าวได้มีการกำหนด “เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีการตั้งเป้าหมายทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย 
(Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) เพื่อใช้เป็นแผนที่นำทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอีก 15 ปีข้างหน้า 
โดยภายใต้กรอบเป้าหมายนี้ ในที่ประชุมสหประชาชาติล้วนมีความเห็นตรงกันว่า การจะบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น จำเป็นจะต้อง "สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นทั้ง มิติเศรษฐกิจ Economic Dimension),  
มิติทางสังคม(Social Dimension) และ มิต ิด ้านสิ ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) โดยได้ใช้ 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมและเท่าเทียมมีเอกภาพ ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

 
10. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 
เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับก่อนอนุบาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ

โภชนาการ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ืออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สำคัญ              

ด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษาะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ                     
ประเมินตนเอง 
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ระดับประถมศึกษา 
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนั้น 

 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ แลยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องทอในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาถ่ิน (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวธิีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 7. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวะล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

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

 ระดับอาชีวะ 
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ

ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. การจัดการระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิดและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรสามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
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การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายขอรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 4. ปรับปรุบโครงสาร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดบัสูงร่วมหาทางแก้ไขร่วมกัน 
 5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังความต้องการ
จำเป็น ให้แก่หน่วยงานในระดับพื้นท่ีภูมิภาค 

 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 

 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอื้อต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

 8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึน เช่น จำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบการรวมเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบายทำ
ความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

 9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษาะ
ในด้านพหุปัญญาชองผู้เรียน 

 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติตามปกติ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องเร่งรัด 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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11. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
11.1 วิสัยทัศน์  

     “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม” 
11.2 พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม  
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

11.3 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ    
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาประเทศในอนาคต  
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  

   3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
    4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

11.4 ยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจำและนำสิ่งที่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์

คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง กับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสามัคคีปรองดอง  

กลยุทธ์  
1.1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ใน

รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
1.2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา     

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   
1.3) ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต สื่อการ

เรียนการสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
1.4) ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ จัดการ

เรียนการสอน  
1.5) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ 

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา     
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์               

มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                       
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  

กลยุทธ์  
2.1) วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการ           

จัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา   
2.2) ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.3) เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและครู           

ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน    
2.4) สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
2.5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ  

ของการพัฒนาประเทศ    
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพ่ิม

จำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ 
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  

กลยุทธ์  
3.1) เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล   
3.2) เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3.3) ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน 

ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
3.4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ    
3.5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
3.6) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ ให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้  

กลยุทธ์  
4.1) ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 

ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ     
4.2) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และ

วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   
4.3) เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

อย่างกว้างขวาง    
4.4) จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
4.5) เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหลากหลาย 

และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และ

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน การสอนแบบดิจิทัล
ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

กลยุทธ์  
5.1) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้ำซ้อน 

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
5.2) พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล 

ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นอกภาพเป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน   

5.3) ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
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5.4) จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ                
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา     

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นที่
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ กระจายอำนาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา 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 
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 6.4) เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน 
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
 6.5) เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน 
กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  
 6.6) ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น 
สถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ 
 
12. แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 12.1 วิสัยทัศน์  

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง                  
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันแอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 12.2 พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2) เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ

พัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
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12.3 เป้าประสงค์ 
 1) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
 3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 12.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 1) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน 
 3) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีจำนวนและมี
ศักยภาพเพียงพอ 
 4) จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
 5) ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดำเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบให้
สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
 6) กำหนดมาตราการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้นักเรยีน 
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทำ 
 2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
 4) พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 1) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2) ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ทางสังคม รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันทางการศึกษาและระบบ
การศึกษา 
 4) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสำนึกในความเป็นไทย 
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13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 
13.1 วิสัยทัศน์ 

 ผู้เรียนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีความรู้และทักษะพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

13.2 พันธกิจ 
 1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้              
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2) ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องและรองรับ                       
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4) สร้างความม่ันคงแก่ท้องถิ่น โดยสร้างสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ
สังคมคุณธรรม จริยธรรม ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของกำลังแรงงานให้มีทักษะ              
และสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประ เทศพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

13.3 เป้าประสงค์ 
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง 
 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการทางศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 3) ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ               
การลงทุนทางการคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
 5) ระบบการศึกษาศึกษาที่สนองตอบ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตรและบริบท                   
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

13.4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ       
กลยุทธ์  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 1 ทรงเป็นประมุข      
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว

ตะเข็บชายแดน  ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)      
3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม

และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรค อุบัติใหม่ภัยจากไซ เบอร์ เป็นต้น  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  

กลยุทธ์  
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน      
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง 

เศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
1. ส ่งเสริมสนับสนุนให ้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง 

เหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช ่วงวัย  
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียนและสื่อการเรียนรู๎ต่าง ๆให้มีคุณภาพมาตรฐานและ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลา และสถานที่  
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนคำนิยมของคนไทย ให้มีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย   
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้       
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้าง สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต   
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

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

 
14. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
  14.1 วิสัยทัศน์  
  “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
  14.2 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
  1) เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัยทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  3) ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยิ่ง 
 
 14.3 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย (พ.ศ.2561-2564) 

15.1 วิสัยทัศน์ 
เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 
15.2 พันธกิจ 

          1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
2) พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว 
3) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

          4) ยกระดับคุณภาพและผลิตผลการเกษตร  
           5) ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน    
          6) เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ  
 7) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
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15.3 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิดตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มสินค้าทาง

การเกษตร 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 เพ่ิมผลิตภาพการผลิดและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิง
สร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริหาร ให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 

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

 15.4 เป้าประสงค์ 
    1) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 
    2) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้   
    3) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้ 

         4) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 5) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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บทท่ี 3 
การดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา 

 
1. ทิศทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาที่ใช้
เป็นกรอบการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1.1 วิสัยทัศน์ 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพ สอดคล้องกับพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10  
 1.2 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 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 

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

 1.4 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 ตามพระบรมราโชบาย            
ในหลวง รัชกาลที่ 10 
  6) หน่วยงานและสถานศึกษา มีเทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7) หน่วยงานและสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต            
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8) หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 

9) ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 1.5 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2562 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าประสงค์ 1) ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  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 สังกัด 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 

ไม่น้อยกว่า                
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. 

    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 
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ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2562 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

         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 ช้ันประถมศึกษา 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. 

4. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการจดัการศึกษานอกระบบระดับการศกึษา               
ขั้นพื้นฐาน 

- ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 95 

ร้อยละ  
100 

กศน. 
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ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2562 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

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 ีได้เข้ารับการศึกษา 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  

- อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

กศน. สอศ. 
อว. 

15. ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้จบการศึกษาเพิ่มขึ้น - ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 90 

กศน. สอศ. 
อว. 

16. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑติ - ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 65 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 70 

อว. 
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2. การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 2.1 ขอความเห็นชอบจาก 
 1) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 2) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 

ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2562 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

17. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสตูรและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได ้

- ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยงานและสถานศึกษา มีเทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้
ให้กับประชาชนทกุช่วงวัย 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. ร้อยละของสถานศึกษามีความตระหนักและจัดกิจกรรมส่งเสริมการมี             
ส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

22. ร้อยละผูเ้รียนเข้าถึงภูมิปญัญาและแหล่งเรียนรู้ - 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                
ที่มีประสิทธิภาพ และมีสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ศธจ. สพฐ. 

25. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศกึษา นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ                    
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการ                       
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ที่ 9 ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบความก้าวหน้าและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
26. ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษา จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำป ี

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงาน 
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 2.2 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามประกาศ 
  1) ลงนามประกาศใช้นโยบายและจุดเน้น การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเลย 
  2) แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง ดำเนินการ 
 2.3 หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
  1) สื่อสารนโยบายและจุดเน้นสู่สถานศึกษา 
  2) จัดทำโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นที่บูรณาการกับภารกิจหลัก 
  3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
   4) รายงานโครงการและกิจกรรมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 2.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการดำเนินงาน 
   1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
  2) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยกำกับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ การดำเนินงาน
ของหน่วยงานและสถานศึกษา  
 2.5 การประเมินและรายงาน 
  1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
  2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประเมินผลนโยบายและจุดเน้นตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเลย และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย จากนั้น
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย และรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
 
3. โครงการและกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย 
 โครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้น นโยบาย ตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 
 จุดเน้นที่ 1 ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับ ทุกประเภท 

ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มี
สมรรถนะตามสายงาน สายวิชาชีพ 
2. ร้อยละการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ของนักเรียนการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

พัฒนาการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ควบคู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อบจ.เลย 

การยกระดับคุณภาพภาษาไทย(อ่านออก เขียนได้)
และคิดเลขเป็น 

สพป.เลย เขต 3 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 

สพป.เลย เขต 2 
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ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจาก
ผลทดสอบตามมาตรฐานระดับชาติ 
O-NET N-NET V-NET B-NET 
4. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการจัด
การศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.เลย เขต 3 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม. 19 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สช.ศธจ.เลย 
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551  (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 

กศน.เลย. 

TFE ( Teams For Education ) ศธจ.เลย 
Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ศธจ.เลย 
การจัดการเทียบระดับการศึกษา การติดตาม
ประเมินผล การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กศน.เลย. 

ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษาครั้งที่ 2 นิเทศติดตามการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน O-NET การสอบ NT
และความสามารถทางการอ่านภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 

สพป.เลย เขต 1 

ผลิตครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู                
(การจัดการเรียนการสอน และการสร้างเสริม
ประสบการณ์)และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
(ทักษะการร่วมมือและทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ) 

มรภ.เลย 

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 

มรภ.เลย 

พัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มรภ.เลย 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ มรภ.เลย 
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 จุดเน้นที ่2 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาและสถาบันทางสังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 

5. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา/สถานศึกษาที่มีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคคลของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
6. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องเรียนมีชีวิต อบจ.เลย 
เรียนรู้นอกห้องเรียน อบจ.เลย 
จัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ อบจ.เลย 
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษาสังกัดสพป.เลย เขต 3 

สพป.เลย เขต 3 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 

อบจ.เลย 

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัดเลย ศธจ.เลย 
พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนท้องถิ่น 

มรภ.เลย 

พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับโรงเรียน 

มรภ.เลย 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตครูระหว่าง
สถานศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มรภ.เลย 

ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พัฒนา
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพในเขตพ้ืนที่ 

มรภ.เลย 

  
 จุดเน้นที่ 3 นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา  

ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
7. ร้อยละของโรงเรียนที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต และมีจิตอาสา 
8. ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะ/
สมรรถนะ ที่พึงประสงค์ ตาม
มาตรฐานการศึกษาในระดับดี 
  
  
  

ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดเลย 

ศธจ.เลย 

อบรมเสริมสร้างวินัยคุณะรรม จริยธรรม ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สพป.เลย เขต 3 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เทศบาลวังสะพุง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่สุจริต สพป.เลย เขต 3 
ลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.เลย เขต 2 
รณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา อบจ.เลย 
ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ศธจ.เลย 



40 

ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 

 

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

สพป.เลย เขต 1 

เพ่ิมขีดความสามารถด้านการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มรภ.เลย 

ค่ายครูทำเลยอาสาทำดี มรภ.เลย 
ราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น มรภ.เลย 
เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นครู เพิ่มครูดีสู่สังคม มรภ.เลย 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มีจิตสาธารณะ
สำหรับครูเคมี 

มรภ.เลย 

ค่ายอาสาศิลปะเพ่ือศาสนาและชุมชน มรภ.เลย 
บริการวิชาการในทุกสาขาวิชา มรภ.เลย 
บริการวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสู่ท้องถิ่น มรภ.เลย 
คุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา มรภ.เลย 

 
 จุดเน้นที่ 4 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 

ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
9. ร้อยละของเด็กอายุ 2-6 ปี                 
ได้เข้ารับการศึกษา 
10. ร้อยละของเด็กอายุ 6-11 ปี 
ได้เข้ารับการศึกษา 
11. ร้อยละของเด็กอายุ 12-14 ปี 
ได้เข้ารับการศึกษา 
12. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี 
ได้เข้ารับการศึกษา 
13. ร้อยละของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เตรียมความพร้อม 

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาลดอัตราการออกกลางคัน
และพัฒนาระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2563 

สพป.เลย เขต 1 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว(home school) สพป.เลย เขต 2 
การรับนักเรียน สพป.เลย เขต 1-3 
การรับนักเรียน สพม.19 
พัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษา

พิเศษ จ.เลย 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ 

กศน.เลย 

การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มรภ.เลย 
 
 
 



41 

 จุดเน้นที่ 5 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย มีทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ                               
ตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 

ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
14. จำนวนครั้งของนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นและมี
ทักษะการประกอบอาชีพ  
15. ร้อยละความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อผู้จบ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
16. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต 
17. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
มัคคุเทศก ์มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตรและสามารถนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เลย 
การฝึกอบรมอาชีพสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา
ของจังหวัดเลย 

อบจ.เลย 

ขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานทำ สพป.เลย เขต 3 
ขับเคลื่อนการศึกษาไทย4.0 เพ่ือการมีงานทำแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เปิดโลกกว้างทางการศึกษาอาชีพ 

สพป.เลย เขต 1 

อบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.เลย.เลย 
การพัฒนาทักษะศรรตวรรษที่ 21 และอนาคตของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย 

มรภ.เลย 

อบรมหลักสูตรระยะสั้นของครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 

มรภ.เลย 

อบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพสำหรับครู มรภ.เลย 
 
 จุดเน้นที่ 6 หน่วยงานและสถานศึกษา มีเทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
18. ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาการยกระดับคุณภาพ                
ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
19. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning  

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบ ID PLAN เพ่ือใช้ใน
ระบบสนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 
และ (AMSS++) 

สพม.19 

พัฒนาระบบการประชุมออนไลน์ (video 
Conference) 

สพป.เลย เขต 3 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร 

สพป.เลย เขต 3 

ซ่อมบำรุงและนิเทศติดตามการใช้อุปกรณ์ dltv              
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพป.เลย เขต 2 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ/
จัดหาครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาต่างประเทศให้กับ
โรงเรียน 

อบจ.เลย 

การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูยุคใหม่ 4.0 อบจ.เลย 
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ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 

 

พัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน แบบ 
Active Learning ในศตวรรษที่ 21 

มรภ.เลย 

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านวิชาการ มรภ.เลย 
อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ          
ที่ 21 

มรภ.เลย 

ส่งเสริมการสร้างผลงานผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลย ี

มรภ.เลย 

 
 จุดเน้นที่ 7 หน่วยงานและสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
20. ร้อยละของสถานศึกษาที่
จัดการเรียนรู้นำศาสตร์พระราชา
และพระบรมราโชบาย ในหลวง 
รัชกาลที่ 10 และนำไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตในระหว่างเข้ารับ
การศึกษาได้ 
21. ร้อยละของสถานศึกษามีความ
ตระหนักและจัดกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม 
22. ร้อยละผู้เรียนเขา้ถึงภูมิปัญญา
และแหล่งเรียนรู้ 

น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืน สพป.เลย เขต 2 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สพป.เลย เขต 1 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง "สู่" ศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักเศษฐกิจพอเพียง" 

อบจ.เลย 

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

อบจ.เลย 

ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษา สู่การปฏิบัติ 

ศธจ.เลย 

การบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1 
โรงเรียนสวยห้องเรียนพร้อม สพป.เลย เขต 1 
จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลย มรภ.เลย 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สพป.เลย เขต 1 
สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค                  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สพป.เลย เขต 3 

ส่งเสริมโรงเรีนปลอดขยะ(Zero Waste School)และ
ดรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน(EESD School)เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สพป.เลย เขต 2 
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ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 

 

ส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) สพป.เลย เขต 1 
จัดงานประเพณีในจังหวัดเลย จำนวน 14 อำเภอ อบจ.เลย 
จัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมและผลผลิตทางการเกษตร (คร่าว)                
อ.นาด้วง 

อบจ.เลย 

เยาวชนการเรียนรู่ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบท                
อัตลักษณ์ของถิ่น "จักสาน ไทเลย : ไม้ไผ่รมควัน" 

อบจ.เลย 

จัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มรภ.เลย 
 
 จุดเน้นที่ 8 หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
23. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ครบถ้วน ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 
24. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมี
การบริหารจัดการตามแผน ที่มี
ประสิทธิภาพและมีสื่อเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย 
25. ร้อยละของหน่วยงาน/
สถานศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ ใน
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการบริหาร
จัดการตามหลัก ธรรมมาภิบาล 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.เลย 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสพป.ลย. 1 สพป.เลย 1 
จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเลย                  
ปีการศึกษา 2563 

ศธจ.เลย 

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.เลย 3 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.เลย 3 
ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

สพป.เลย 3 

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

สพป.เลย 2 

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สพป.เลย 3 
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBMLD เทศบาลวังสะพุง 
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.เลย. 
สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

มรภ.เลย 

บูรณาการพัธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาด
เล็กในจังหวัดเลย 

มรภ.เลย 

ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก มรภ.เลย 
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 จุดเน้นที่ 9 ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 

26. ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษา 
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำปี 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ    
ศธจ.เลย 

ศธจ.เลย 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ                
สพป.เลย เขต 1 

สพป.เลย เขต 1 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ                
สพป.เลย เขต 2  

สพป.เลย เขต 2 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ                
สพป.เลย เขต 3 

สพป.เลย เขต 3 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ           
สพม.19 

สพม.19 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปี (SAR) มรภ.เลย 
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บทท่ี 4 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย  

พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. กระบวนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดเลย ดังนี้ 

 1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

ประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 1.2 ขอความเห็นชอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยและแจ้งหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องรายงานผล

การดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

 1.3 หน่วยงานทางการศึกษารายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น  และตัวชี้วัด                    

ที่เก่ียวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์และประมวลผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมของจังหวัดเลย 

 1.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2563 

 จังหวัดเลยมีผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย               

พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
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 2.1 ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม 

ที่ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได ้ บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
จุดเน้นที่ 1) ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับ ทุกประเภท 

1 
ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะ          
ตามสายงาน สายวิชาชพี 

สอศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 100 /   

2 
ร้อยละการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพฐ. สช. อปท. ไม่เกิน ร้อยละ 2 3.31   / 

3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากผลทดสอบ
ตามมาตรฐานระดบัชาติ 

        / 

3.1 O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6           
3.1.1 สังกัด สพป. สพป.เลย เขต 1,2,3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 41 33.53     
3.1.2 สังกัด สช. สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 36.07     
3.1.3 สังกัด อว. อว. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 44.77     
3.1.4 สังกัด สศศ. สศศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 27.57     
3.1.5 สังกัด อปท. อปท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 37 30.45     
3.1.6 สังกัด ตชด. ตชด. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34 31.85     
3.2 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           
3.2.1 สังกัด สพม. 19 สพม. 19 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 36.7     
3.2.2 สังกัด สพป. สพป. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 32.26     
3.2.3 สังกัด สช. สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 32.92     
3.2.4 สังกัด สศศ. สศศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34 30.45     
3.2.5 สังกัด อปท. อปท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34 31.11     
3.2.6 สังกัด พศ. พศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 28.68     
3.3 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 30.63     
3.3.1 สังกัด สพม.19 สพม.19 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 42 26.23     
3.3.2 สังกัด สช. สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 26.58     
3.3.3 สังกัด สศศ. สศศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 29 25.05     
3.3.4 สังกัด อปท. อปท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 27 23.61     
3.3.5 สังกัด พศ. พศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 41.33     
3.4 N-NET ชั้นประถมศึกษา กศน. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 42 33.95     
3.5 N-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กศน. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34 30.23     
3.6 N-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 42.17     
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ที่ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได ้ บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

  
  
  

3.7 V-NET ชั้น ปวช. สอศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 38.89     
3.8 V-NET ชั้น ปวส. สอศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 37 32.86     
3.9 B-NET พศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 19.88     

4 
ร้อยละของผู้จบหลักสูตร                         
การจัดการศึกษานอกระบบ                
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กศน. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 19.88   / 

จุดเน้นที่ 2) หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันทางสังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5 

ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษาที่มีการสร้างและพฒันา 
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคคลของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 94.31   / 

6 

ร้อยละของสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 93.35   / 

จุดเน้นที่ 3) นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา 

7 
ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจติอาสา 

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 96.53   / 

8 
ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะ/สมรรถนะ  
ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา 
ในระดับด ี

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 94.65   / 

จุดเน้นที่ 4) นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 

9 
ร้อยละของเด็กอายุ 2-6 ปี  
ได้เข้ารับการศึกษา 

สพฐ. สช. อปท. 
ตชด. สาธิตมรภ. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 99.17 /   

10 
ร้อยละของเด็กอายุ 6-11 ปี  
ได้เข้ารับการศึกษา 

สพฐ. สช. อปท. 
ตชด. สาธิตมรภ. 

ร้อยละ 100 99.09   / 

11 
ร้อยละของเด็กอายุ 12-14 ปี  
ได้เข้ารับการศึกษา 

สพฐ. สช. อปท. 
ตชด. สาธิตมรภ. 

ร้อยละ 100 100.00 /   
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

12 
ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี  
ได้เข้ารับการศึกษา 

สพฐ. สช. อปท. 
ตชด. สาธิตมรภ. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 97.50 /   

13 
ร้อยละของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาทักษะการเตรียม
ความพร้อม 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 98.16 /   

จุดเน้นที่ 5) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย มีทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพตามพระบรมราโชบายในหลวง                       
รัชกาลที่ 10  

14 
จำนวนครั้งของนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นและมีทักษะการประกอบอาชีพ  

กศน. สอศ. อว. อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
เฉลี่ย11

ครั้ง 
/   

15 
ร้อยละความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อผู้จบการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

กศน. สอศ. อว. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 94.06 /   

16 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต อว. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 91.12 /   

17 

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
มัคคุเทศก ์มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตรและสามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ทุกหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 94.29 /   

จุดเน้นที่ 6) หน่วยงานและสถานศึกษา มีเทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

18 

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 
92.43 /   

19 
ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active Learning  

สพฐ. ร้อยละ 80 95.71 /   

20 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้
นำศาสตร์พระราชาและพระบรม         
ราโชบาย ในหลวง รัชกาลที่ 10 และ
นำไปใช้ในการดำรงชีวิตในระหว่างเข้า
รับการศึกษาได้   

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 100 /  
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

21 

ร้อยละของสถานศึกษามีความ
ตระหนักและจัดกิจกรรมส่งเสริม                
การมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม 

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 100 /   

22 
ร้อยละผู้เรียนเข้าถึงภูมิปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้ 

ทุกหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 100 /   

จุดเน้นที่ 8) หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 

23 
ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

ทุกหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

85 
89.28 /   

24 

ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีการ
บริหารจัดการตามแผนที่มี
ประสิทธิภาพ และมีสื่อเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ศธจ. สพฐ. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85 
100 /   

25 

ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษา  
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ           
มีการบริหารจัดการ                                
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 93.36   / 

จุดเน้นที่ 9) ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

26 
ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษา              
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำปี 

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 97.73   / 

  สรุป       16 10 

 คิดเป็นร้อยละ    61.53 38.47 

 

 จากตารางมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยรวม 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.53 และไม่

บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.47 
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 2.2 ผลการดำเนินงาน รายจุดเน้นและตัวชี้วัด 

จุดเน้นที่ 1 ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับ ทุกประเภท 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามสายงานสายวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 100 
2 ร้อยละการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน ร้อยละ 2 3.31 
3 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากผลทดสอบตามมาตรฐานระดับชาติ   

 3.1 O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6   
    3.1.1 สังกัด สพป. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 41 33.53 
    3.1.2 สังกัด สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 36.07 
    3.1.3 สังกัด อว. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 44.77 
    3.1.4 สังกัด สศศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 27.57 
    3.1.5 สังกัด อปท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 37 30.45 
    3.1.6 สังกัด ตชด. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34 31.85 
 3.2 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
    3.2.1 สังกัด สพม. 19 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 36.70 
    3.2.2 สังกัด สพป. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 32.26 
    3.2.3 สังกัด สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 32.92 
    3.2.4 สังกัด สศศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34 30.45 
    3.2.5 สังกัด อปท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34 31.11 
    3.2.6 สังกัด พศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 28.68 
 3.3 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
    3.3.1 สังกัด สพม.19 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 30.63 
    3.3.2 สังกัด สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 42 26.23 
    3.3.3 สังกัด สศศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 26.58 
    3.3.4 สังกัด อปท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 29 25.05 
    3.3.5 สังกัด พศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 27 23.61 
 3.4 N-NET ชั้นประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 41.33 
 3.5 N-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 42 33.95 
 3.6 N-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34 30.23 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
 3.7 V-NET ชั้น ปวช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 42.17 
 3.8 V-NET ชั้น ปวส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 38.89 
 3.9 B-NET ไม่น้อยกว่าร้อยละ 37 32.86 
4 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบ                 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 19.88 

 

 จากตาราง จุดเน้นที ่ 1 ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท              
พบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย มีผลการดำเนินงาน บรรลุค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วดั 
และไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด หากจำแนกตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ไดด้ังนี้ 
  1. สูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่  
     - ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามสายงานสายวิชาชีพ  ค่าที่ได้ ร้อยละ 
100 (ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
  2. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
     2.1 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่าที่
ได้ ร้อยละ 3.31  (ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 2 ) 
     2.2 ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากผลทดสอบตามมาตรฐานระดับชาติ 
   2.2.1 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ทุกสังกัด  
   2.2.1 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ทุกสังกัด 
   2.2.1 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ทุกสังกัด 
   2.2.2 N-NET ชั้นประถมศึกษา ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ทุกระดับชั้น 
   2.2.2 N-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ทุกระดับชั้น 
   2.2.2 N-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ทุกระดับชั้น 
   2.2.3 V-NET ชั้น ปวช. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
   2.2.3 V-NET ชั้น ปวส. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
   2.2.4 B-NET ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
     2.3 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน ค่าที่ได้ ร้อยละ 19.88 (ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  ซึ่งคำนวณจากข้อมูลผู้จบหลักสูตร
การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562 
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จุดเน้นที่ 2 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันทางสังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
5 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาที่มีการสร้างและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคคลของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 100 94.31 

6 ร้อยละของสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 100 93.35 

 

 จากตาราง จุดเน้นที่ 2 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันทางสังคม เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย มีผลการดำเนินงาน ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด หากจำแนกตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ซึ่ง ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  - ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาที่มีการสร้างและพัฒนา            
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใยและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคคลของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง พบว่า  มีผลการดำเนินการร้อยละ 
94.31 ซ่ึงต่ำกวา่ค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว ้( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ) 
   - ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี ่ยวข้อง  พบว่า มีผลการดำเนินการ                
ร้อยละ 93.35 ซ่ึงต่ำกวา่ค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว ้( ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ) 
 

จุดเน้นที่ 3 นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
7 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา ร้อยละ 100 96.53 

8 
ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะ/สมรรถนะ ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา
ในระดับดี 

ร้อยละ 100 94.65 

 

 จากตาราง จุดเน้นที่ 3 นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา           
มีผลการดำเนินงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี ้ว ัด หากจำแนกตามตัวชี ้ว ัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย             
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ไดด้ังนี้ 
   - ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอาสา 

พบว่า มีผลการดำเนินการร้อยละ 96.53 ซ่ึงต่ำกวา่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ) 

   - ตัวชีวัดที่ 8 ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะ/สมรรถนะ ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา 

ในระดับด ี พบว่ามีผลการดำเนินการร้อยละ 94.65 ซ่ึงต่ำกวา่ค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ) 
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จุดเน้นที่ 4 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
9 ร้อยละของเด็กอายุ 2-6 ปี ได้เข้ารับการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 99.17 
10 ร้อยละของเด็กอายุ 6-11 ปี ได้เข้ารับการศึกษา ร้อยละ 100 99.09 
11 ร้อยละของเด็กอายุ 12-14 ปี ได้เข้ารับการศึกษา ร้อยละ 100 100 
12 ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ได้เข้ารับการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 97.50 
13 ร้อยละของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้รับการพัฒนาทักษะ        

การเตรียมความพร้อม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 98.16 

 

 จากตาราง จุดเน้นที่ 4 นักเรียนและนักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ         
ทุกประเภท พบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย มีผลการดำเนินงาน                       
บรรลุค่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด หากจำแนกตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ                  
ค่าเป้าหมาย ไดด้ังนี้   
  1. สูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  - ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของเด็กอายุ 2-6 ปี ได้เข้ารับการศึกษา มีผลงานการดำเนินการ    
ร้อยละ 99.17 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  
  - ตัวชี้วัด ที่ 12 ร้อยละของเด็กอายุ 15 – 17 ปี ได้เข้ารับการศึกษา พบว่า มีผลการ
ดำเนินการร้อยละ 97.50 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  
  - ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการพัฒนาทักษะการเตรียม
ความพร้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบคือศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่า มีผลการดำเนินการร้อยละ 98.16 ซึ่งสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) 
  2. เท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  - ตัวชี้วัดที ่ 11 ร้อยละของเดือนอายุ 12- 14  ปี ได้เข้ารับการศึกษา พบว่า มีผลการ
ดำเนินการร้อยละ 100 ซึ่งตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ) 
  3. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  - ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 11 ปี ได้รับเข้ารับการศึกษา ซึ่งมีผลการดำเนินการ
ร้อยละ 99.09 ซ่ึงต่ำกวา่ค่า เป้าหมายท่ีต้ังไว ้(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 

 
จุดเน้นที่ 5 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย มีทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ ตามพระบรมรา
โชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
14 จำนวนครั้งของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ผ่านการฝึกอบรม

วิชาชีพระยะสั้นและมีทักษะการประกอบอาชีพ  
อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

เฉลี่ย 11 ครั้ง 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
15 ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้จบการศึกษา

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 94.06 

16 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 91.12 
17 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักสูตรและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 94.29 

 

 จุดเน้นที่ 5 ประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัเลย มีทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ ตามพระบรมราโชบาย 
ในหลวง รัชกาลที่ 10 พบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย มีผลการดำเนินงาน บรรลุ  
ค่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด หากจำแนกตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง 4 ตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
  - ตัวชี้วัดที่ 14 จำนวนครั้งของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ

ระยะสั้นและมีทักษะการประกอบอาชีพ พบว่าค่าท่ีได้ 11 ครั้งต่อปี สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย

อย่างน้อย1 ครั้ง/ป)ี 

  - ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้จบการศึกษาเพิ ่มขึ้น   

พบว่า มีผลการดำเนินการ ร้อยละ 94.06 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

  - ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต พบว่ามีผลการดำเนินการ ร้อยละ 91.12            

ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 

 - ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร 
และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ พบว่ามีผลการดำเนินการ ร้อยละ 94.29 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
  

จุดเน้นที่ 6 หน่วยงานและสถานศึกษา มีเทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

การยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 92.43 

19 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  ร้อยละ 80 95.71 
 

 จากตาราง จุดเน้นที่ 6 หน่วยงานและสถานศึกษา มีเทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า การดำเนินงาน
ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย มีผลการดำเนินงาน บรรลุค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด หากจำแนกตาม
ตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
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  - ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการ

ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า  มีผลการดำเนินการร้อยละ 92.43           

ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  

  - ตัวชี ้ว ัดที ่ 19 ร ้อยละของครูที ่จ ัดการเร ียนรู ้ด ้วยวิธ ีการ  Active Learning  พบว่า                             

มีผลการดำเนินการร้อยละ 95.71 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)  
 

จุดเน้นที่ 7 หน่วยงานและสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 

20 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้นำศาสตร์พระราชาและพระ
บรมราโชบาย ในหลวง รัชกาลที่ 10 และนำไปใช้ในการดำรงชีวิต
ในระหว่างเข้ารับการศึกษาได้ 

ร้อยละ 100 100 

21 
ร้อยละของสถานศึกษามีความตระหนักและจัดกิจกรรมส่งเสริม                        
การมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 100 

22 ร้อยละผู้เรียนเข้าถึงภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 100 
 

 จากตาราง จุดเน้นที ่ 7  หน่วยงานและสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู้               
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย            
มีผลการดำเนินงาน บรรลุค่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด หากจำแนกตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  ได้ดังนี้ 
  1. สูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
            - ตัวช้ีวัดที่ 22 ร้อยละผู้เรียนเข้าถึงภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้  พบว่า มีผลการดำเนินการ

ร้อยละ 100  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  (ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  

  2. เท่ากับค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  - ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้นำศาสตร์พระราชาและพระบรม               

ราโชบาย ในหลวง รัชกาลที่ 10 และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในระหว่างเข้ารับการศึกษาได้ พบว่า มีผลการ

ดำเนินการร้อยละ 100 ตรงตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)  

  - ตัวชี้วัดที ่ 21 ร้อยละของสถานศึกษามีความตระหนักและจัดกิจกรรมส่งเสริมการมี             

ส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม พบว่า มีผลการดำเนินการร้อยละ 100  ซึ่งตรงตามค่าเป้าหมาย            

ที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)  
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จุดเน้นที่ 8 หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา                 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
23 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 89.28 
24 ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการตามแผนที่มี

ประสิทธิภาพ และมีสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 100 

25 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

ร้อยละ 100 93.36 

 

 จุดเน้นที่ 8 หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล  พบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดเลย มีผลการดำเนินงาน บรรลุค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด                   
หากจำแนกตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  ไดด้ังนี้ 
  1. สูงกว่าค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  - ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้             
มีผลดำเนินการร้อยละ 89.28 ส ูงกว่าค่าเป้าหมายที ่ต ั ้งไว ้ (ค่าเป้าหมาย ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 85) 
   - ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการตามแผนที่มีประสิทธิภาพ 
และมีสื ่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีผลดำเนินการร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้                    
(ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 85) 
  2. ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  - ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล พบว่า มีผลการดำเนินการร้อยละ 
93.36 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

จุดเน้นที่ 9 ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 

26 ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษา จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี ร้อยละ 100 97.73 
 

 จากตารางจุดเน้นที่ 9 ผู้ปกครองและสาธารณาชนทราบความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

พบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย มีผลการดำเนินงาน ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย                 

1 ตัวชี้วัด หากจำแนกตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด  ได้ดังนี้ 

  - ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษา จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี  
พบว่า มีผลการดำเนินการร้อยละ 97.73 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 – 2565 ปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2563  
 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
    1.1 กระบวนการดำเนินงาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษา  
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 – 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพองค์กรอันประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การดำเนินงานตามแผน 3) การกำกับติดตามและ
ประเมินผล 4) การายงานผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  1.1.1 การวางแผนพัฒนาคุณภพาการศึกษา โดยการศึกษา วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษา จังหวัดเลย แล้วกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ ตังชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย และแจ้งหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.1.2 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา  โดยหน่วยงานทางการศึกษาจ ัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดโครงการและกิจกรรมการดำเนินงานในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยกำหนด 
  1.1.3 การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา โดย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยได้ให้ความเห็นชอบโครงการกำกับติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม
นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดที่กำหนด  พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามนโยบาย 
จุดเน้นและตัวชี้วัดและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  1.1.4 การรายงานผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไข โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัเลย 
ได้เก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ประเมินผล
และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 -2565 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เสนอขอความเห็นชอบคระกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยและนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 -2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.2 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 – 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จากผลการประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลยบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 61.13 และไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 38.47  
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2. อภิปรายผล 
 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน จึงขออภิปรายผล ดังนี้ 
    2.1 กระบวนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย เป็นการดำเนินงานตามกระบวนการบริหาร
คุณภาพองค์กรที่เป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในการบริหาร  พร้อมทั้งมีหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และการบูรณาการร่วมกันในจังหวัดเลยและทำให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษามีทิศทางและเป้าหมายร่ วมกัน
อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นจุดเริ ่มต้นที่ดีในการผนึกกำลังในการจัดการศึกษาโดยรวมของจังหวัด หากได้มีการ
ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะเป็นพื้นฐานในการบริหารและจัดการศึกษาที่ดีและ           
เกิดความยั่งยืน 
    2.2 ผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย  โดยมีผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเลย พ.ศ. 2562 – 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 61.53 ซึ่งเป็น
ระดับท่ีพึงพอใจมากนัก อันเนื่องมาจาก 
  2.2.1 การจัดการศึกษาในจังหวัดมีหน่วยงานที ่รับผิดชอบมีหน่วยงานต้นสังกัดหลาย
หน่วยงาน ทำให้การดำเนินงานไม่ประสานสอดคล้องและบูรณาการการทำงานร่วมกันเท่าที่ควร ผู้บริหารแต่
ละหน่วยงานมุ่งเน้นภารกิจหลักของตนเอง ไม่เห็นความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายเป้าหมาย จุดเน้น 
ตัวชี้วัดของจังหวัด  
  2.2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 – 2565 และการกำหนด
นโยบาย จุดเน้นตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความล่าช้า ประกอบกับเกิดปัญหาโรคติ ดเชื้อโควิค 19         
ทำให้หน่วยงานทางการศึกษาเลื่อนการดำเนินงานโครงการออกไปใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณและสถานศึกษา
เลื่อนการเปิดภาคเรียนทำให้มีระยเวลาสั้นในการดำเนินงานโครงการ 
  2.2.3 ขาดมาตรการจูงใจทั ้งทางบวกและทางลบในการขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัด ทำให้ผู ้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาไม่เห็นความสำคัญในการ
ดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดที่กำหนด 
  2.2.4 ขาดงบประมาณเพื ่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดโดยฉเพาะ ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องใช้งบประมาณของตนเอง  ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื ่อง
งบประมาณท่ีจะใช้ดำเนินการตามภารกิจหลักอยู่แล้ว 
 
3.ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข 
 จากข้อมูลผลการดำเนินงานและการอภิปรายผล จึงขอเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 3.1 กระบวนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ.2562 -2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   
ควรให้มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 และกำหนดนโยบายจุดเน้นตัวชี้วัด
และเป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกระบวนการเดิม ซึ่งเป็นกระบวนการบริหาร
คุณภาพองค์กรที่ได้รับการยอมรับ แต่ควรคงนโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดเดิมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและปรับปรุง



59 
 

แก้ไขจุดเน้นและตัวชี้วัดที่ยังได้บรรลุเป้าหมายของจังหวัด เพิ่มเติมตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ทำความเข้าใจและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน   
ทางการศึกษาและดำเนินการอย่างจริงจัง 
 3.2 ผลการดำเนินการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565  
      เพื ่อปรับปรุงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ.2562-2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ควรดำเนินการ ดังนี้ 
  3.2.1 จัดประชุมร่วมหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อทำความเข้าใจนโยบาย
จุดเน้น ตัวชี้วัดและเป้าหมายของการดำเนินการเพื่อ่ให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการทำงานตามภารกิจหลัก
และภารกิจตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย 
  3.2.2 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2563 และให้นโยบาย จุดเน้น 
ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานให้แล้วเสร็จและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนำสู่การปฏิบัติ
ตั้งแต่ไตรมาสแรกของงบประมาณ 
  3.2.3 คณะการศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานทางการศึกษา ควรกำหนดมาตรการจูงใจ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น ตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่การปฏิบัติ เช่น มาตรการการย้าย มาตรการเลื่อน   
ขั้นเงินเดือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องชมเชย และอ่ืน ๆ 
  3.2.4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือจังหวัดเลย ควรจัดสรรงบประมาณให้เอื้อต่อ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย 
  3.2.5 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ควรดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
การศึกษา โดยกลไกคณะกรรมการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดทุกสังกัด 
  3.2.6 ควรมีการทบทวนกำหนดเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสภาพจริงไม่สูง            
ไม่ต่ำจนเกินไป แต่ให้มีความท้าทายด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท โดยใช้ข้อมูลฐานเป็นหลักในการกำหนดเป้าหมาย
พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายความสำเร็จโดยรวม เพ่ือใช้เป้าหมายการดำเนินงานโดยภาพรวม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

ที่ ๒๖๘ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
***************************** 

  ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบไปด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒-
๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ   
 ๑.๑ นายชัยณรงค์  แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย    ประธานคณะกรรมการ 
 ๑.๒ นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ   รองศึกษาธิการจังหวัดเลย    รองประธานคณะกรรมการ 

๑.๓ นางปุณยาวีย์  งอยปัดพันธ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
๑.๔ นายยุทธนา  ทองภา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

 ๑.๕ นายสาโรจน์  จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มลูกเสือและยุวกาชาดฯ   กรรมการ 
 ๑.๖ นางสุดารัก  ศรีสมบัติ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ  กรรมการ 
 ๑.๗ นายไพโรจน์  รัชฏาศร ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
 ๑.๘ นางภคมน  หิรัญมณีมาศ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา  กรรมการ 
 ๑.๙ นางพูนสุข  ศรีวิชา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

๑.๑๐ นางกาญจนา  จันปุ่ม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นางสาวสายสุรีย ์หงษ์เวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
มีหน้าที ่ 
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ชี้แนะ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบไปด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
ฉบบัทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเลย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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๒. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นายชัยณรงค์ แสงคำ  ศึกษาธิการจังหวัดเลย             ประธานคณะกรรมการ 
 ๒.๒  นายชาติชาย วงศ์กิตตะ    รองศึกษาธิการจังหวัดเลย   รองประธานคณะกรรมการ 
 ๒.๓ นางสุดารัก  ศรีสมบัติ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.เลย   กรรมการ 

๒.๔ นางโศรยา  ธัญญประกอบ  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๕ นางสาวชชัชญา  จันทิมา  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๖ นางสาววชัรี  ก้องเกรียงไกร  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๗ นายฤตธวัส  พินิจนึก  ศึกษานิเทศก ์ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๘ นายนพนเรนทร ชัชวาลย์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๙ นางสุมาลี  ขันติยะ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวนิรัชรา  จันทิหล้า ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๑๑ นายวรัทพงศ์  อมรรัฐฒสรรค์ ศึกษานเิทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๑๒ นางธมนพัชร์  อมรรัฐฒสรรค์   ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๑๓ นางสายันต์  คิดเข่ม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวสุรางค์ ลำดวน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 
๒.๑๕ นางสุภัค  จันทสุข  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย  กรรมการ 

 ๒.๑๖ นางกาญจนา จันปุ่ม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๗ นายประทีป จิตต์งามขำ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 ๒.๑๘ นางณัฐชญาพร พรหมหาราช   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 ๒.๑๙ นางสาวสายสุรีย ์หงษ์เวียง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 ๒.๒๐ นางสาวจุไลวัลณ์ สมสขุ  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
          มีหน้าที ่ดังนี้ 
 ๑. จัดทำเครื่องมือ แบบติดตาม แบบประเมิน เพื่อกำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ฉบบัทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติ
ราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. รวบรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบตดิตามฯ สรุปและประมวลผล พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานฯ 

๓. ดำเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      ๓.  คณะกรรมการปฎิคม การเงินและพัสด ุ  ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นางกาญจนา จันปุ่ม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    ประธานคณะกรรมการ 
 ๓.๒ นายประทีป จิตต์งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 

/...๓.๓ นางณัฐชญาพร 



 

 

 

                                                                 -๓- 
 
 ๓.๓ นางณัฐชญาพร พรหมหาราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวสายสุรีย์ หงษ์เวยีง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๕ นางสาวจุไลวัลณ์ สมสุข เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
          มีหน้าที ่  ดำเนินการประสานงานต่างๆ และการเบิก – จ่ายในโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๔   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 



 
คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 
นายชัยณรงค์  แสงคำ  ศึกษาธิการจังหวัดเลย              
นายชาติชาย วงศ์กิตตะ    รองศึกษาธิการจังหวัดเลย     
 
คณะผู้จัดทำ 
บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเลย 
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
 
คณะจัดทำรูปเล่ม/กองบรรณาธิการ 
นางกาญจนา จันปุ่ม  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายประทีป จิตต์งามขำ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
นางณัฐชญาพร พรหมหาราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวสายสุรีย์ หงษ์เวียง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นางสาวจุไลวัลณ์ สมสุข  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 
ออกแบบปก 
นางสาวสายสุรีย์ หงษ์เวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 



ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
99/1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

www.loeipeo.go.th
โทรศัพท์ 042-870612 Fax 042-870632


