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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
Executive Summary 

 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ.2546     

มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้         
(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า           
(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
โดยจัดทำเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละ
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย     
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2562-2565        
ฉบับนี ้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 ) เพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานการพัฒนา
การศึกษาในภาพรวมของจ ังหว ัดแพร่ พ.ศ.2562-2565 และใช ้เป็นกรอบทิศทางหร ือแนวทาง               
การดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในสังกัดซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 2 ) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565             
ในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และ 3) เพื่อให้ ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับนำไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กำหนดกรอบแนวคิดหลักของการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร่ คือ การแสวงหาจุดร่วมบนความแตกต่าง และการพัฒนาภาคีเครือข่ายทางการศึกษา
ในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมการสร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของสังคม และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย ในขณะเดียวกันยังเป็นยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้ก้าวสู่บริบททางสังคมรอบด้านได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพขององค์กรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิด
ศักดิ ์ศร ีและเป็นที ่ยอมรับทางสังคม ภายใต้กลไกของการบริหารจัดการทางการศึกษาที่ เร ียกว่า                  
“ ค ิดอย ่ าง เป ็นสากลโดยอย ู ่บนพ ื ้นฐานแห ่งความเป ็นไทย  (Think Global and Act Local) ”                   
จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2562-2565 โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการ     
จัดทำแผน การประสานขอข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลที่เกี ่ยวข้องจากหน่วยงานการศึกษาภายใน    
จังหวัดแพร่ นำมาวิเคราะห์เพื ่อจัดทำข้อมูลเป็นภาพรวมสภาพการจัดการศึกษา  (SWOT Analysis)       
ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดแพร่ การเสวนาระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ            
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด) การประชาพิจารณ์โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ตลอดจนการนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ             
นำไปเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ ในระยะเวลาห้าปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สาระสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2562 – 2565 
หลักการและเหตุผล 

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2562-2565 เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับพื้นที่ ภายใต้โครงสร้างของระบบบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งมีการจัดระบบบริหาร
จัดการในรูปแบบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นองค์กรบริหารที่สำคัญระดับพ้ืนที่ภายใต้เงื่อนไขของ
การสร้างระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า Single Command เพื่อเสริมสร้างเอกภาพในเชิงบริหารให้เกิดขึ้น
ในพื้นที่เป็นประการสำคัญทั้งในระดับภาคการศึกษาและระดับจังหวัด เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนอง   
ต่อนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ซึ่งพร้อมจะขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติมุ่งสู่บริบทแห่งความเป็นสากล รวมทั้งมุ่งสู่การสร้างสังคมของความเป็น ASEAN และก้าวสู่สังคมไทย
ในยุคที่ 4 ที่เรียกว่า Thailand 4.0 
 

แนวคิดพื้นฐานในเชิงยุทธ์ศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1. การใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการหลักในการบริหารจัดการ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์        

เป็นเครื่องมือหรือตัวเชื่อมโยงองค์ประกอบหรือปัจจัยอ่ืน ๆ  ของระบบบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงาน
ของหน่วยงานสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดบรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ 

2. การระดมสรรพกำลังในการร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยทุกสังกัด     
ในพื้นที่สามารถนำเอากรอบแนวคิด กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาในแผนพัฒนาไปใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาการจัดการศึกษาหรือระบบบริหารทั้งระบบ 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นวิธีการที่องค์กรทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่สามารถเลือกใช้
เป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาองค์กรของตนเองเพื่อครอบคลุมระบบการบริหารงานบุคคล ทั้งระบบ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มุ่งเน้นสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารและการศึกษา เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อกระบวนการเชื่อมต่อ
องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ที ่ตั ้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรทางการศึกษาในพื้นที่ โดยยึดหลักแห่งการ       
สร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในองค์กร ภายใต้กรอบแนวคิดและวิธีการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาใช้ทั้งระบบเพื่อนำองค์กรทางการศึกษาในพื้นที่มุ่งสู่
ความเป็นสากลบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
 

สภาพบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1. บริบททางสังคมของจังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที ่ตั ้งในเขตพ้ืนที ่ภาคเหนือตอนบนแบ่งเขต          

การปกครองออกเป็น 8 อำเภอ จุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นประตูทางผ่านมุ่งสู่ดินแดนแห่งภูมิภาคแถบ
ล้านนา ซึ่งเป็นจุดแข็งที่เอื้อประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวที่ผ่านใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่ไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือตอนบน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ภูเขาสูงสลับกับ
พื ้นที ่ราบแถบเชิงเขา อาชีพหลักของประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และมี
อุตสาหกรรมครัวเรือนทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กจากผลผลิตทางการเกษตรนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แปร
รูปที่สำคัญเช่น ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอผ้าหม้อห้อม ผ้าย้อมมือ และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์หลายแห่งสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวมยังอยู่ในขั้นต่ำซึ่งรายได้ต่อหัวของประชากร    



ค 
 
 

อยู่ในระดับที่ต่ำจากดัชนีบ่งชี้เกณฑ์เปรียบเทียบเฉลี่ยกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือตอนบน จุดแข็งในเชิง
บริบททางสังคมของจังหวัดแพร่ คือ ความเข้มแข็ง ของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเชิงอนุร ักษ์          
และความศรัทธาด้านพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่ที่สืบทอดปฏิบัติกันมา 

2. บริบทด้านการจัดการศึกษา จังหวัดแพร่มีจุดแข็งในบริบทด้านการศึกษาในหลายด้านเป็น
จังหวัดที ่มีการจัดการศึกษาที ่ดี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการศึกษา            
ในหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ รวมทั้งการจัดการศึกษาทุก ๆ ระบบที่ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ
และเกิดประสิทธิภาพโดยรวมประกอบด้วย การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ 
(Non-formal Education) และการศ ึกษาตามอัธยาศ ัย ( Informal Education) ซ ึ ่ งในย ุทธศาสตร์           
การพัฒนาการศึกษาในแผนฉบับนี้ได้มีการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาในยุคใหม่     
ให้เกิดข้ึนอย่างเข้มแข็งอีกรูปแบบหนึ่งคือการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 

 
การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพองค์กรเป็นสิ ่งที ่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ ่งในการกำหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาร่วมกันของทุกฝ่าย วิธีการสำคัญโดยการระดมพลังสมอง (Brain Storming) 
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ในการจัดการศึกษาของจังหวัดแพร่ที่มุ่งสู่
อนาคตที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  เทคนิคของการวิเคราะห์
องค์กรที ่ใช ้ค ือ SWOT Analysis คือการวิเคราะห์จ ุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) นำบทสรุปของการวิเคราะห์แต่ละด้านมาประสานเชื่อมโยงเหตุผล
และความน่าจะเป็นของการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยใช้ SWOT Matrix         
เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพองค์กร และกำหนดกรอบทิศ
ทางการพ ัฒนาการศ ึกษาจ ังหว ัดแพร ่  (Roadmap and Development)  ประจำป ี  2562 -2565                 
มีรายละเอียดดังนี้  

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

การศึกษาของจังหวัดแพร่ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

ค่านิยม (TEAMWINS) 
 T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
 E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
 A = Accountability ความรับผิดชอบ  
 M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์  
 W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
 I  = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
 N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  

 

 
 



ง 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                            
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                               
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 

เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง   
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ือสร้างความมั่นคงของสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ 2 กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา มีองค์ความรู้เทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพ 
การแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสู่สากล 
 เป้าประสงค์ที่ 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา มีทักษะความรู้ความสามารถและมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพโดยไม่กำจัดเวลาและสถานที่ 
 เป้าประสงค์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง
 เป้าประสงค์ที่ 5 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี พอเพียง 
สู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตวัฒนธรรม ภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต 
 เป้าประสงค์ท่ี 6 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการบริหาร 
แบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่                                                                                                  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 2 
 1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  
 
 
 



จ 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะ คุณลักษณะ ที่จำเป็น 
ในศตวรรษ ที่ 21     
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ     
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
ได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน       
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน  
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่   
 5. มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ        
 6. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน       
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา        
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                                             
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย   
                 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 5 
 1. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
     3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 6 
 1. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที ่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่     
 3. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรยีน
สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ       
 4. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่สู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  ไปสู่การปฏิบัตินั้น
จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะมุ่งมั่น ผลักดัน การกำหนดแผนงาน/โครงการ ภายใต้กลยุทธ์         
ที ่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาและในการดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง             
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
 ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงกำหนดแนวทางที่สำคัญในการนำแผน ฯ ไปสู่             
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษาสถานศึกษา
ในจังหวัดแพร่ ในการดำเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก      
ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมาย
หลัก 
 2. สร้างความเชื ่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2562-2565 กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ   
การจัดการศึกษา 
 3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดแพร่
ต้องให้ความสำคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565          
เป็นกรอบในการดำเนินงานและบริหารของหน่วยงาน สถาบัน และสถานศึกษา 
 4. ดำเนินการชี ้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ความเข้าใจสาระสำคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่าง
ชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
เทคนิควิธีการใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อผลการ
ดำเนินการประสบผลสำเร็จ 
 6. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัด สนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียง           
ต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติราชการของหน่วย
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
 
การติดตามประเมินผล 
 1. ให้ความสําคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ การประเมินผล
สําเร็จ และผลกระทบของการดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 2. กําหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าในการนําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ไปสู่            
การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ โดยนํา
วิธีการติดตามท่ีเหมาะสมมาใช้และประสานการติดตามประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษาและภาคส่วน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 
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 3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินนผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เพื่อให้ ได้ข้อมูลสารสนเทศสําหรับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง การดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์ 

4. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด                   
ในจังหวัด ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํา เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตาม 
ประเมินผลในระดับจังหวัดให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง เป็นเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น 
 5. มีการกําหนดระยะเวลาของการติดตาม ประเมินผลและรายงานที่ชัดเจน เพื่อติดตาม 
ความก้าวหน้าของตัวชี ้ว ัดในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี ้ว ัด เป้าหมาย หรือปรับ
แผนพัฒนา การศึกษาให้เหมาะสม ตลอดจนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามแผน โดยมีการนํ าข้อมูลที่ได้
จากการดําเนินงาน และผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดทําแผนในอนาคตให้เกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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คำนำ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีภารกิจหลักในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด                  
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ โดยการบูรณาการหน่วยงาน               
ทางการศึกษาทุกหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในจังหวัดแพร่ ร่วมกําหนดทิศทางการดําเนินงาน 
ทางด้านการศึกษาของจังหวัดแพร่ ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที ่ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบแนวทางการการพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมความคิดเห็น 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยคํานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และบริบททางด้านการศึกษาในพื้นที่ เพื่อใช้เป็น กรอบ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ขอขอบคุณหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน         
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ทําให้การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ 
แล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
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ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดแพร่ 

เมืองแพร่ เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตั้งแต่อดีตกาล แต่ยังไม่ปรากฏ

หลักฐานแน่ชัดว่าสร้างข้ึนในสมัยใด และใครเป็นผู้สร้าง  
เมืองแพร่เป็นเมืองที่ไม่มีประวัติของตนเองจารึกไว้ในที่ใดๆ โดยเฉพาะ นอกจากปรากฏในตำนาน

พงศาวดารและจารึกของเมืองอ่ืนๆ บ้างเพียงเล็กน้อย  
จากการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบหลักฐานจากตำนานเมืองเหนือพงศาวดารโยนกและศิลาจารึก    

พ่อขุนรามคำแหง เมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา น่าน  
เมืองแพร่มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ตำนานเมืองเหนือเรียกว่า “พลนคร” หรือ “เมืองพล” ดังปรากฏ  

ในตำนาน สร้างพระธาตุลำปางหลวงว่า “เบื้องหน้าแต่นั้นนานมา ยังมีพระยาสามนตราชองค์หนึ่ง เสวยราช
สมบัติในพลรัฐนคร อันมี ในที่ใกล้กันกับลัมภกัปปะนคร (ลำปาง) นี่ ทราบว่าสรีระพระธาตุพระพุทธเจ้ามี
ในลัมภกัปปะนคร ก็ปรารถนาจะใคร่ได้”  

ในสมัยขอมเรืองอำนาจราว พ.ศ. 1470-1560 นั้น พระนางจามเทวีได้แผ่อำนาจเข้าครอบครอง
ดินแดนในเขตลานนา ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในเขตลานนาเป็นภาษาเขมร เช่น ลำพูนเป็นหริภุญไชย น่านเป็น
นันทบุรี เมืองแพร่เป็นโกศัยนคร หรือ นครโกศัย 

ชื ่อที ่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เรียกว่า “เมืองพล” และได้กลายเสียงตามหลัก
ภาษาศาสตร์เป็น “แพร่” ชาวเมืองนิยมออกเสียงว่า “แป้”  
ท่ีมา : หนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 
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ตราประจำจังหวัดแพร่  

ตราประจำจังหวัดแพร่เป็นรูปม้ายืน และมีโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่คือพระธาตุช่อแฮ
ประกอบอยู่บนหลังม้า 

 
 

 
 

 
 
ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่  

คือ ต้นยมหิน มีลำต้นตรง สูงประมาณ 15-25 เมตร เปลือกนอกมีสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลดำ ใบ
ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ ยาวประมาณ 30-50 ซ.ม. มีใบย่อยที่ออกตรงข้ามกัน 4-10 คู่ และที่ปลายกา้น
อีก 1 ใบ ดอกมีลักษณะเป็นช่อ มีกลิ่นหอม มีความยาว 1.5 ซ.ม. ผลเป็นแบบผลแห้ง มีเปลือกแข็งสีน้ำตาล
รูปทรงแบบไข่ ขนาดยาว 2.5-5.0 ซ.ม. เมื่อแก่จะ มีสีดำ เมล็ดมีลักษณะแบนเป็นแผ่นบาง ๆ สีน้ำตาล 
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ธงจังหวัดแพร่  

ธงพ้ืนสีน้ำตาล-แดง แบ่งตามแนวตั้ง ตรงกลางเป็นรูปวัดพระธาตุช่อแฮ 
 
 
คำขวัญประจำจังหวัดแพร่  

“ หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม ” 
 
 
 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 

พื้นที ่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั ้ง 4 ทิศ พื ้นที ่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา            
มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยมคล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบ          
ของจังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขามี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อำเภอร้องกวาง อำเภอเมืองแพร่ 
อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย และอีกหนึ่งแปลงคือ บริเวณที่ตั้งอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบ
ดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร 
 
สถานที่ตั้ง อาณาเขต 

จังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่ 14.70 ถึง 
18.44 องศา กับเส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวง หมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 551 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 
กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ 
และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่  

 

ทิศเหนือ เขตอำเภอสองและอำเภอร้องกวาง ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง น่าน และพะเยา  
ทิศตะวันออก เขตอำเภอเมืองแพร่และอำเภอร้องกวาง ติดต่อกับ จังหวัดน่านและอุตรดิตถ์  
ทิศใต้ เขตอำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้น ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัย  
ทิศตะวันตก เขตอำเภอสอง อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง 
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แผนที่และแสดงอาณาเขตจังหวัดแพร่ 
 

 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
1) ฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่จัดอยู ่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู           

หร ือแบบทุ ่งหญ้า เม ืองร ้อน (Tropical Savanna) บร ิ เวณดังกล ่าวอยู ่ ในเขตร ่องอากาศเขตร ้อน 
(Intertropical Convergence Zone) ปริมาณ และการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 
ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก และลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำเอาอากาศ
หนาวและแห้งแล้งจากประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ลักษณะพื้นที่
ของจังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ และลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงทำให้สภาพอากาศ แตกต่าง
กันมาก ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
อากาศจะ หนาวเย็นและแห้งแล้ง ในตอนเข้าจะมีหมอกหนาปกคลุมทั่วไป โดยจะ มีหมอกหนาเกิดขึ้นได้
ประมาณ 17-20 วัน ส่วนในตอนเท่ียงถึงค่ําจะมีฟ้าหลัวแห้งปกคลุมเกือบตลอดเดือนในบางปีอากาศจะหนาว
เย็นช้ากว่ากำหนดได้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะอากาศร้อนจัดที่สุด ในระหว่างฤดูร้อนจะมีฟ้าหลัวปกคลุมเกือบทั้งวัน  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อากาศ
จะชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็น
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด ในรอบปี  
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2) ปริมาณน้ำฝน จากสถิติภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ในคาบ 5 ปี ระหว่างปี 2558 -2562                 
มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1,152.46 ม.ม. ฝนตกมากที่สุดในปี 2560 วัดได้ 1,413.7 ม.ม. จำนวนวันที่ฝนตก        
137 วัน ฝนตกน้อยที่สุดในปี 2558 วัดได้ 902.5 ม.ม. จำนวนวันที่ฝนตก 104 วัน 

3) อุณหภูมิ อุณหภูมิของจังหวัดแพร่ในคาบ 5 ปี ระหว่างปี 2558-2562 มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
27.66 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดต่อปีประมาณ 19.01 องศาเซลเซียส เมื่อปี 2562 และอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุดต่อปี ประมาณ 38.12 องศาเซลเซียส เมื่อปี 2562 อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 8.2 องศาเซลเซียส          
เมื่อเดือนธันวาคม 2560, 2562 และ อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.3 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนเมษายน 2559 
 
ด้านการปกครอง 
การแบ่งเขตการปกครอง  

จังหวัดแพร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
  - 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่บ้าน 18 ชุมชน  
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล

เมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 57 แห่ง 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลจำนวน ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน อบจ. ทม. ทต. และอบต. 
 

   ตารางแสดงข้อมูลจำนวน ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน อบจ. ทม. ทต. และอบต. 
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ข้อมูลประชากร  
จังหวัดแพร่ มีประชากร ณ เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 437,350 คน จำแนกเป็น             

ชาย 210,973 คน  หญิง 226,377 คน  
 
 

ตารางท่ี  2    แสดงจำนวนประชากรแยกตามลักษณะของบุคคล จังหวัดแพร่ 
 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 210,973 226,377 437,350 
แยกลักษณะสถานะของบุคคล    
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 210,493 226,056 436,549 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย 210,186 225,819 436,005 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 307 237 544 
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการ
ทะเบียนกลาง) กำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจมีชื่อ   ในทะเบียนบ้าน 438 282 720 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย 399 251 650 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 39 31 70 

ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 42 39 81 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย 39 37 76 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 3 2 5 

(ข้อมูล เดือนธันวาคม 2563 จากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 
ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี)(เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 1,316 1,254 2,570 อายุ 11 ปี 2,000 1,878 3,878 

อายุ 1 ปี 1,502 1,340 2,842 อายุ 12 ปี 2,078 1,914 3,992 
อายุ 2 ปี 1,556 1,471 3,027 อายุ 13 ปี 2,181 1,970 4,151 
อายุ 3 ปี 1,636 1,507 3,143 อายุ 14 ปี 2,066 1,989 4,055 
อายุ 4 ปี 1,614 1,519 3,133 อายุ 15 ปี 2,250 1,989 4,239 
อายุ 5 ปี 1,735 1,648 3,383 อายุ 16 ปี 2,273 2,129 4,402 
อายุ 6 ปี 1,730 1,721 3,451 อายุ 17 ปี 2,245 2,006 4,251 
อายุ 7 ปี 1,786 1,743 3,529 อายุ 18 ปี 2,188 2,032 4,220 
อายุ 8 ปี 1,993 1,897 3,890 อายุ 19 ปี 2,140 2,175 4,315 
อายุ 9 ปี 1,976 1,898 3,874 อายุ 20 ปี 2,278 2,259 4,537 
อายุ 10 ปี 1,976 1,843 3,819 อายุ 21 ปี 2,176 2,271 4,447 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 22 ปี 2,415 2,503 4,918 อายุ 58 ปี 3,816 4,318 8,134 
อายุ 23 ปี 2,869 2,978 5,847 อายุ 59 ปี 3,570 4,164 7,734 
อายุ 24 ปี 2,991 2,923 5,914 อายุ 60 ปี 3,474 4,045 7,519 
อายุ 25 ปี 2,967 2,991 5,958 อายุ 61 ปี 3,413 4,051 7,464 
อายุ 26 ปี 3,096 2,977 6,073 อายุ 62 ปี 3,214 3,833 7,047 
อายุ 27 ปี 3,084 2,922 6,006 อายุ 63 ปี 3,158 3,726 6,884 
อายุ 28 ปี 3,198 3,039 6,237 อายุ 64 ปี 3,143 3,688 6,831 
อายุ 29 ปี 3,191 3,001 6,192 อายุ 65 ปี 2,924 3,567 6,491 
อายุ 30 ปี 3,177 2,870 6,047 อายุ 66 ปี 2,732 3,177 5,909 
อาย ุ31 ปี 2,999 2,845 5,844 อายุ 67 ปี 2,485 2,985 5,470 
อายุ 32 ปี 2,944 2,771 5,715 อายุ 68 ปี 2,280 2,827 5,107 
อายุ 33 ปี 2,875 2,779 5,654 อายุ 69 ปี 2,010 2,550 4,560 
อายุ 34 ปี 2,980 2,770 5,750 อายุ 70 ปี 2,055 2,406 4,461 
อายุ 35 ปี 3,074 2,855 5,929 อายุ 71 ปี 1,764 2,289 4,053 
อายุ 36 ปี 2,941 2,793 5,734 อายุ 72 ปี 1,543 1,978 3,521 
อายุ 37 ปี 3,195 3,106 6,301 อายุ 73 ปี 1,403 1,901 3,304 
อายุ 38 ปี 3,206 3,138 6,344 อายุ 74 ปี 1,140 1,567 2,707 
อายุ 39 ปี 3,268 3,029 6,297 อายุ 75 ปี 1,121 1,470 2,591 
อายุ 40 ปี 2,991 3,032 6,023 อายุ 76 ปี 1,047 1,445 2,492 
อายุ 41 ปี 3,083 3,045 6,128 อายุ 77 ปี 947 1,322 2,269 
อายุ 42 ปี 3,019 3,020 6,039 อายุ 78 ปี 941 1,304 2,245 
อายุ 43 ปี 3,187 3,273 6,460 อายุ 79 ปี 847 1,162 2,009 
อายุ 44 ปี 3,020 2,925 5,945 อายุ 80 ปี 680 1,037 1,717 
อายุ 45 ปี 2,895 3,167 6,062 อายุ 81 ปี 604 974 1,578 
อายุ 46 ปี 3,067 3,277 6,344 อายุ 82 ปี 559 919 1,478 
อายุ 47 ปี 3,203 3,407 6,610 อายุ 83 ปี 502 841 1,343 
อายุ 48 ปี 3,192 3,519 6,711 อายุ 84 ปี 447 732 1,179 
อายุ 49 ปี 3,430 3,664 7,094 อายุ 85 ปี 363 617 980 
อายุ 50 ปี 3,452 3,880 7,332 อายุ 86 ปี 305 529 834 
อายุ 51 ปี 3,496 4,027 7,523 อายุ 87 ปี 226 497 723 
อายุ 52 ปี 3,514 4,165 7,679 อายุ 88 ปี 217 410 627 
อายุ 53 ปี 3,645 4,135 7,780 อายุ 89 ปี 180 314 494 
อายุ 54 ปี 3,659 4,265 7,924 อายุ 90 ปี 112 251 363 
อายุ 55 ปี 3,798 4,451 8,249 อายุ 91 ปี 99 185 284 
อายุ 56 ปี 3,895 4,524 8,419 อายุ 92 ปี 85 131 216 
อายุ 57 ปี 3,652 4,279 7,931 อายุ 93 ปี 58 100 158 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 94 ปี 36 79 115 อายุ 99 ปี 6 16 22 
อายุ 95 ปี 35 66 101 อายุ 100 ปี 7 13 20 
อายุ 96 ปี 21 33 54 อายุมากกว่า100 ปี 15 23 38 
อายุ 97 ปี 14 21 35 เกิดปีจันทรคติ 0 0 0 
อายุ 98 ปี 12 16 28     

ยอดรวมทั้งหมด     ชาย 210,973     หญิง  226,377 รวมทั้งหมด   437,350 
 

 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 

 

 

จังหวัดแพร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อำเภอ มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในระบบ 
กระจายอยู ่ในทุกอำเภอ รวม 479 แห่ง สถานศึกษาของเอกชนที ่จ ัดการเร ียนการสอนนอกระบบ        
จำนวน 20 แห่ง โดยจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในทุกพื้นที่ของจังหวัด และยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  141  แห่ง กระจายในทุกตำบล มีสถานศึกษาที่จัดการเรียน       
การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  258  แห่ง  จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 6 แห่ง      
มีศูนย์ กศน.อำเภอ จำนวน 8 แห่ง บริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 แห่ง และสถานศึกษาที่จัดการเรียน  
การสอนระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนากำลังคนในจังหวัดแพร่ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 
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ตารางท่ี  4  แสดงจำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564   
                จำนวน  479  แห่ง 

สังกัด จำนวนสถานศึกษาในระบบ (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 258 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 118 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 124 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 16 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 20 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 8 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 3 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 7 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 
8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 166 
 - ท้องถิ่นจังหวัด  เทศบาลเมือง 22 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  141 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 5 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 1 

รวมทั้งสิ้น  479 
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ตาราง   5  แสดงจำนวนห้องเรียนในระบบโรงเรียนจำแนกตามสังกัด  ประจำปีการศึกษา 2564 

สังกัด  จำนวนห้องเรียน  
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,328 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 940 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 955 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 433 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 252 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 358 

4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 108 

5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 73 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 46 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 103 
8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 534 
 - ท้องถิ่นจังหวัด  เทศบาลเมือง 207 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 42 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  285 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 12 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 5 

 

รวมทั้งสิ้น  
3,819 

 
 
 
ตาราง  6   แสดงจำนวนสถานศึกษานอกระบบจำแนกตามสังกัด  ประจำปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด จำนวนสถานศึกษานอกระบบ (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 17 
   -  กวดวชิา 9 
   -  วิชาชีพ 7 

   -  ดนตรีและกีฬา 1 
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) 3 

รวมทั้งสิ้น 20 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีนักเรียน/นักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น         

รวม  69,695  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564) โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และนักเรียนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (สำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  

 
ตารางท่ี  7  แสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด  จำนวนนักเรียน/นักศึกษา (คน)  
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35,292 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 10,268 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 8,882 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 13,442 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7,316 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9,589 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2,825 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 973 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 684 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3,765 
8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 8,716 
 - ท้องถิ่นจังหวัด , เทศบาลเมือง 4,442 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 980 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3,294 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 156 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 379 

รวมทั้งสิ้น 69,695 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านนักเรียน/ศึกษาในจังหวัดแพร่ 
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ตารางท่ี  8  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำแนกตามสังกัด   ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับก่อนประถมศึกษา (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,124 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 1,784 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 1,340 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3,031 
3. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 148 
4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 5,297 
 - ท้องถิ่นจังหวัด , เทศบาลเมือง 1,978 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 25 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3294 

5. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 156 
รวมทั้งหมด 11,756 

 
 
 

ตารางท่ี  9  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำแนกตามสังกัด   ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับประถมศึกษา  (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14,029 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 7,762 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 6,267 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 263 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5,068 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 906 
5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2,276 
 - ท้องถิ่น , เทศบาลเมือง 1,993 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 283 

รวมทั้งสิ้น 22,542 
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ตารางท่ี  10  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,454 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 722 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 1,275 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 7,457 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 322 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1,013 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1,631 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 396 
7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 560 
 - เทศบาลเมือง 294 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 266 

รวมทั้งสิ้น 13,376 
 
 

ตารางท่ี  11   แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,985 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 5,985 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 240 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 459 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2,880 
5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 275 
 - ท้องถิ่น , เทศบาลเมือง 177 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 98 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 288 

รวมทั้งสิ้น 10,127 
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ตารางท่ี  12  แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตามรายสถานศึกษา 
และตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 
 

 
สังกัด 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

รวมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 653 538 558 1,749 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 423 320 301 1,044 
3. วิทยาลัยการอาชีพสอง 110 149 162 421 
4. วิทยาลัยการอาชีพลอง 127 114 124 365 
5. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 70 130 91 291 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 50 116 222 388 

รวมทั้งหมด 1,433 1,367 1,458 4,258 
 
 
 

ตารางท่ี  13     แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตามรายสถานศึกษาและตามระดับชั้น             
                     ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
จำนวนอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี รวมระดับอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่   10  
2. วิทยาลัยเทคนิคแพร่     

รวมทั้งหมด   10  
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ตารางท่ี  14    แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
                    จำแนกตามรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) 
ปวส.1 ปวส.2 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 576 702 1,278 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 430 395 825 
3. วิทยาลัยการอาชีพสอง 76 107 183 
4. วิทยาลัยการอาชีพลอง 105 83 188 
5. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 24 29 53 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 75 323 398 

รวมทั้งหมด 1,286 1,639 2,925 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  15  แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา  จำแนกตามรายสถานศึกษาและระดับชั้น 
                  ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด 
ระดับอนุปริญญา 

รวมระดับอนุปริญญา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

1. วิทยาลัยชุมชนแพร่ * 117 53 62  232 
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ** 45    45 

รวมทั้งหมด 162 53 62  277 
 
*   สถานศึกษาอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
** สถานศึกษาอยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางท่ี 16  แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำแนกตามรายสถานศึกษา แยกตามระดับชั้น   
                 ปีการศึกษา 2564  

สังกัด 
ระดับปริญญาตรี  รวมระดับ

ปริญญา
ตรี  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

ปีท่ี 4 
ขึ้นไป 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ 

201 210 111 139  661 

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 225 187 133 238 36 819 
3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่ 

176 79 88 55 19 417 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่   17 23  40 
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ * 64 49 54 167  334 
6. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ** 53 49    102 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ **   15 16  31 

รวมทั้งหมด 179 574 418 638 55 2,404 
 
* สถานศึกษาอยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
** สถานศึกษาอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

ตารางท่ี  17  แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับชั้นและเพศ จำแนกตามรายสถานศึกษา    
                  ปีการศึกษา 2564  

สังกัด 
ระดับปริญญาโท  รวมระดับ

ปริญญาโท  ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 15 23 38 
2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 39 39 78 

รวมทั้งหมด 54 62 116 
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ตารางท่ี  18  แสดงจำนวนผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สังกัด จำนวนสถานศึกษาในระบบ (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,176 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 705 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 722 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 749 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 542 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 660 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 171 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 246 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 125 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 240 
8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 418 
 - ท้องถิ่นจังหวัด 171 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 88 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  159 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 26 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 31 

รวมทั้งสิ้น 4,635 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านผู้บริหาร ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร ่
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ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (RT) 
 

ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

         ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

     ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (ศธจ.แพร่) สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ  16) และระดับประเทศ สรุปได้ว่า  
คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สูงกว่า  ระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ ตามลำดับ ดังตารางที่  19  และแผนภูมิที่ 1 
 
ตารางท่ี 19 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : 

RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ
ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ  
ระดับ  การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 77.97 74.25 76.11 
ศึกษาธิการภาค 16 72.99 70.44 71.14 

 ประเทศ 74.14 71.86 73.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  1  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ 
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 2.  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

     ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (ศธจ.แพร่) สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 16 (ศธภ 16) และระดับประเทศ สรุปได้ว่า  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป   
รวม 2 ด้าน และด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สูงกว่า  
ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ ตามลำดับ ดังตารางที่  20   และแผนภูมิที่  2 
 
ตารางท่ี 20 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินความสามารถด้าน       
               การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน   
                ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ  
 

ระดับ  การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 87.17 92.11 89.46 

ศึกษาธิการภาค 16 80.99 87.38 84.05 
 ประเทศ 82.60 88.88 86.04 

 
แผนภูมิที่  2  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินความสามารถด้าน     

การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16              
และระดับประเทศ 
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            3.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 

     ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) จำแนกตามสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่  (สช.แพร่) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.แพร่) และสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.แพร่) ตามลำดับ ดังตารางที่  21  และแผนภูมิที่  3 
 
ตารางท่ี  21  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน    
                (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด 
                 ในจังหวัดแพร่ 
 

ระดับสังกัด การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
สพฐ.(แพร่) 71.71 74.19 75.94 
สช.(แพร่) 82.94 78.38 80.66 

อปท.(แพร่) 68.82 65.86 67.34 
 

แผนภูมิที่   3   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                         
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามสังกัดในจังหวัดแพร่  
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            4.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 
2562 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ของผู้เรียนในจังหวัดแพร่ ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562  เมื่อแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน
ที (T-Score) สรุปได้ว่า  คะแนนมาตรฐานที รวม 2 ด้าน ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 
(+0.17)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนมาตรฐานที เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 (+0.8) ในขณะที่ด้านอ่านรู้เรื่องมีคะแนนมาตรฐานทีลดลงจากปีการศึกษา 2562 (-0.41) รายละเอียด
ดังตารางที่  22   และแผนภูมิที่ 4 

 
ตารางท่ี 22  คะแนนเฉลี่ยและคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
                ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เทียบกับ 
                 ปีการศึกษา 2562 

 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
ปีการศึกษา   

จังหวัดแพร่ ประเทศ จังหวัดแพร่ ประเทศ 
จังหวัด
แพร่ 

ประเท
ศ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

2563 77.97 74.14 74.25 71.86 76.11 73.02 
2562 71.45 68.5 75.93 72.81 73.69 70.66 
ผลต่าง 6.52 5.64 -1.68 -0.95 2.42 2.36 
การ

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 

T-
Sc

or
e 

2563 52.82  52.53  51.46   
2562 52.02   52.94   51.29   
ผลต่าง 0.8  -0.41  0.17   
การ

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มข้ึน   ลดลง   เพิ่มข้ึน   

 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 7,852 คน (ปกต7ิ,188 คน พิเศษ: 360 คน) 
โรงเรียน 227 แห่ง 

ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 8,265 คน (ปกต7ิ,874 คน พิเศษ: 370 คน) 
โรงเรียน 234 แห่ง 
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แผนภูมิที่ 4  คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)  
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562  

 
 

 
 
 
            5. ผลการประเม ินความสามารถด ้านการอ ่านของผ ู ้ เ ร ี ยน ( Reading Test : RT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำแนกตามระดับ
คุณภาพ 
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน (Reading Test : RT) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ แสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามระดับคุณภาพ   พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 2 
ด้าน ของนักเรียนจังหวัดแพร่ พบมากที่สุดในระดับดีมาก ร้อยละ 64.98 รองลงมาคือระดับดี ร้อยละ 
23.92 ระดับพอใช้ ร้อยละ 8.24 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 2.84 เมื่อพิจารณาคะแนนรายด้านการอ่าน
ออกเสียง พบมากที่สุดในระดับดีมาก ร้อยละ 66.83 รองลงมาคือระดับดี ร้อยละ 19.92 ระดับพอใช้ ร้อย
ละ 7.51 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 5.72  ส่วนในด้านการอ่านรู้เรื่อง พบมากที่สุดในระดับดีมาก ร้อยละ 
57.07 รองลงมาคือระดับดี ร้อยละ 34.49 ระดับพอใช้ ร้อยละ 6.80 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.62 
ตามลำดับ แสดงดังตารางที่  23   และแผนภูมิที่  5   
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ตารางท่ี  23  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
                 (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
                    ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ด้าน ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย

ละ 
จำนวน ร้อยละ 

การอ่านออก
เสียง 

2,100 66.83 626 19.92 236 7.51 180 5.72 

การอ่านรู้เรื่อง 1,787 57.07 1,080 34.49 213 6.80 51 1.62 
เฉลี่ยรวม  2 

ด้าน 
2,034 64.98 749 23.92 258 8.24 89 2.84 

 
 
 

แผนภูมิที่  5   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                                      
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 

                               จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 

 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพผู ้เร ียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 6  (ศธภ. 1 6 )และระดับประเทศ 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) และระดับประเทศ สรุป   
ได้ว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน  ในระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สูงกว่า     ระดับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ   ดังตารางที่  24  และแผนภูมิที่  6   
 
ตารางท่ี  24  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563     
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16)  
                 และประเทศ  

ระดับ คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
จังหวัดแพร่ 44.46 50.92 47.69 

ศธภ. 16 42.63 47.86 45.25 
ประเทศ 40.47 47.46 43.97 

 
แผนภูมิที่  9  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563     
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16)            
                  และประเทศ 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คิดเป็นค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เทียบกับระดับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) และระดับประเทศ 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) และระดับประเทศ สรุป   
ได้ว่า  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาไทย และรวม 
2 ด้าน ในระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สูงกว่าระดับสำนั กงานศึกษาธิการภาค 16  และ
ระดับประเทศ ดังตารางที่ 25  และแผนภูมิที่ 10 
 
ตารางท่ี 25 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)      
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ   
               สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และประเทศ  
 

ระดับ คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
จังหวัดแพร่ 35.97 54.63 42.22 

ศธภ. 16 32.70 47.16 37.35 
ประเทศ 28.40 45.69 34.08 

 
แผนภูมิที่ 10 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)    
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ  
                  สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และประเทศ 
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   3.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563  จำแนก
ตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่  
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ พบว่าสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ (สช.แพร่) รองมาได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดแพร่ (สพฐ.แพร่) และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.แพร่) 
ตามลำดับ ดังตารางที่  26  และแผนภูมิที่  11 
 
ตารางท่ี  26  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563   
                 จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
 

ระดับสังกัด คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
สพฐ. (แพร่) 43.64 50.10 46.87 
สช. (แพร่) 50.30 54.30 52.29 

อปท. (แพร่) 36.88 48.17 42.52 
 

 แผนภูมิที่  11  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563   
                    จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
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4.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่           
ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน
ในจังหวัดแพร่  เมื ่อแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score) (เนื ่องจากคะแนนเฉลี่ยเทียบระหว่างปี
การศึกษาโดยตรงไม่ได้ ไม่เป็นไปตามวิธีการทางสถิติ) พบว่า คะแนนมาตรฐานที ปีการศึกษา 2563 ของ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทยและเฉลี่ยรวม 2 ด้าน มีคะแนนมาตรฐานที
ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมีสาเหตุจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทดสอบ และโครงสร้างข้อสอบที่ประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รายละเอียดดังตารางที่ 27  และแผนภูมิที่ 12   

 
ตารางท่ี 27  แสดงคะแนนเฉลี่ย และคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2563 เทียบกับ                  
                   ปีการศึกษา 2562 
 

 ด้าน คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม 2 ด้าน 
ปีการศึกษา   

จังหวัดแพร่ ประเทศ จังหวัดแพร่ ประเทศ 
จังหวัด
แพร่ 

ประเท
ศ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 2563 44.46 40.47 50.92 47.46 47.69 43.97 
2562 49.62 44.94 50.39 46.46 50 45.7 
ผลต่าง -5.16 -4.47 0.53 1.00 -2.31 -1.73 

การเปลี่ยนแปลง ลดลง ลดลง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ลดลง ลดลง 

T-
Sc

or
e 

2563 52.09  51.97  51.12   
2562 52.34   52.16   52.25   
ผลต่าง - 0.25  - 0.19  -1.13   

การเปลี่ยนแปลง ลดลง   ลดลง   ลดลง   
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 3,665 คน (ปกต:ิ2,886 คน พิเศษ: 768 คน) 
โรงเรียน 234 แห่ง 
             ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 3,648 คน (ปกติ:2,979 คน พิเศษ: 661 คน) 
โรงเรียน 233 แห่ง 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score)ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 

 

 
 

     
 
 
5. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
  ผลการประเมินคุณภาพผู้เร ียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ แสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามระดับคุณภาพ   พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 2 
ด้าน ของนักเรียนจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 42.07 รองลงมาได้แก่ ระดับดี  ร้อยละ 
32.58 ระดับดีมาก ร้อยละ 13.55  และระดับปรับปรุง ตามลำดับ  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 
40.02  รองลงมาได้แก่ ระดับดี ร้อยละ 23.73  ระดับดีมาก ร้อยละ 16.83 และระดับปรับปรุง  ร้อยละ 
19.40 ตามลำดับ ส่วนคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ 39.79  รองลงมาได้แก่ 
ระดับพอใช้ ร้อยละ 31.61 ระดับดีมาก ร้อยละ 16.60 และระดับปรับปรุง  ร้อยละ 11.99 ตามลำดับ 
แสดงดังตารางที่  28   และแผนภาพที่  13 
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ตารางท่ี  28   คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                    
                  ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ด้าน ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย

ละ 
จำนวน ร้อย

ละ 
จำนวน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 486 16.83 685 23.73 1,155 40.02 560 19.40 
ภาษาไทย 479 16.60 1,148 39.79 912 31.61 346 11.99 

เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 391 13.55 940 32.58 1,214 42.07 340 11.78 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  13  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                   ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 
สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563   
    ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 

1.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่ 14   คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จังหวัดแพร่  
                    เทียบกับระดับต่างๆ 

1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่าระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมทิี ่15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 15  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา    
               ระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563   
    ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 

2.1 คะแนนเฉลี ่ยรวมและคะแนนเฉลี ่ยทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้   จำแนกตามหน่วยงาน
ทางการศึกษาในแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น(อปท.) และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ตามลำดับ  รายละเอียดดัง        
แผนภูมทิี่  16 

 

 
 
 

แผนภูมิที่  16  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 

 

2.2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดแพร่ จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา พบว่าร้อยละของ
จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปสูงสุดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.)รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 
และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมทิี ่ 17 
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แผนภูมิที่  17  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา    
               ระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ของจังหวัดแพร่ 

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 
 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่ 

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ (3.78 – 12.11) ยกเว้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 (-3.99) สอดคล้องกับระดับประเทศที่ลดลงด้วย
เช่นกัน แสดงดังตารางที่  29  และแผนภูมทิี่  18 
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ตารางท่ี  29  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 
 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 วิชา 

คะ
แน

นท
ี่ได

้ 

ปีการศึกษา 
2563 61.46 49.23 33.46 43.57 46.93 

ปีการศึกษา 
2562 

53.56 37.12 37.45 39.79 41.98 

ผลต่าง 7.90 12.11 -3.99 3.78 4.95 
การ

เปลี่ยนแปลง สูงข้ึน สูงข้ึน ลดลง สูงข้ึน สูงข้ึน 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่  18  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
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3.2 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 

เนื่องจากในแต่ละปีผู้เข้าสอบต่างกลุ่ม แบบทดสอบต่างฉบับ ได้ทำการแปลงคะแนนเป็นคะแนน
มาตรฐานที (T-Score)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2563  
มีคะแนนมาตรฐานทีสูงขึ้นทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (  0.02 ถึง 1.13) ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีคะแนนมาตรฐานทีลดลงเล็กน้อย(-0.59)จากปีการศึกษา 2562 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นี้แนวโน้มลดลงเหมือนกันทั้งประเทศ รายละเอียดดังตารางที่  30  และแผนภูมทิี่  19 

 
ตารางท่ี 30  แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)           
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563กับปีการศึกษา 2562 
 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 วิชา 

 T
-S

co
re

 

ปีการศึกษา 
2563 53.14 52.62 52.28 53.47 52.88 

ปีการศึกษา 
2562 53.13 51.50 52.88 53.04 52.64 
ผลต่าง 0.02 1.13 -0.59 0.43 0.25 
การ

เปลี่ยนแปลง สูงข้ึน สูงข้ึน ลดลง สูงข้ึน สูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แผนภูมิที่  19 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
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4.  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่  เทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 
2562  พบว่า  ปีการศึกษา 2563  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปในภาพรวมและ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ที่มีร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป ลดลงจากปีการศึกษา 2562 (สอดคล้องกับ
ระดับประเทศที่มีคะแนนลดลงเช่นกัน) รายละเอียดดังตารางที่  31  และแผนภูมทิี่  20 
 

ตารางท่ี 31  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง 
                การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบ 
                 ปีการศึกษา 2563  กับปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 วิชา 
ปีการศึกษา 2563 77.00 41.92 15.57 30.10 41.15 
ปีการศึกษา 2562 60.67 19.70 24.07 24.07 32.13 

ผลต่าง 16.33 22.22 -8.50 6.03 9.02 
การเปลี่ยนแปลง สูงข้ึน สูงข้ึน ลดลง สูงข้ึน สูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  20  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา   
               ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เทียบกับ                 
                ปีการศึกษา 2562 
 
 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563   
   ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

5.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียดดังตารางที่ 32
และแผนภูมทิี่ 21 
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ตารางท่ี 32  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       
                ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 61.46 49.23 33.46 43.57 46.93 

ระดับประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 
ผลต่าง 5.26 5.68 3.47 4.79 4.80 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

 
 

แผนภูมิที่  21 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
                 ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    

 

5.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  สูงกว่า ระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียด 
ดังตารางที ่ 33  และแผนภูมิที่  22 
 

ตารางท่ี  33  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปผลการทดสอบทางการศึกษา   
                 ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่   
                  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 

จังหวัดแพร ่ 77.00 41.92 15.57 30.10 41.15 

ระดับประเทศ 64.61 31.10 10.28 19.07 31.27 

ผลตา่ง 12.39 10.81 5.29 11.03 9.88 

สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 
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แผนภูมิที่ 22  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง   
                  การศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับ  
                   ระดับประเทศ    
 
 
 
 

6. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 
2563 ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  
1) ภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   จำนวน 7 โรงเรียน 

และนักเรียนได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน  23 คน รายละเอียดดังตารางที่  34 
 

ตารางท่ี  34  รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 มารดาอุปถัมภ์ สช.แพร่ 13 
2 อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 4 
3 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 2 
4 บ้านร่องฟอง สพป.แพร่ เขต 1 1 
5 เทพพิทักษ์วิทยา สช.แพร่ 1 
6 เทพนารี สช.แพร่ 1 
7 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช.แพร่ 1 
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2) วิชาคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน                  
จำนวน 5 โรงเรียน และนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 10 คน รายละเอียดตารางที่ 35 

 

ตารางท่ี 35 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 มารดาอุปถัมภ์ สช.แพร่ 5 
2 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช.แพร่ 2 
3 เมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 1 
4 อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 1 
5 เจริญศิลป์ สช.แพร่ 1 

 

หมายเหตุ   
1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,691 คน 

 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบทั้งประเทศ  จำนวน 495,250 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 40,498 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สงกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย 
พะเยา น่าน และแพร่) จำนวน 26,545 คน 
 5. สพป. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 1,605 คน 
 6. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดแพร่ จำนวน 751 คน 
 7. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 27 คน 
 8. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 308 คน 

9. ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 
เนื่องจากว่าคะแนนที่ได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันในทางสถิติ เพราะกลุ่มนักเรียนที่สอบต่างกัน 
แบบทดสอบต่างกัน  จึงได้แปลงคะแนนเฉลี่ยที่ได้เป็นคะแนนมาตรฐานที หรือ T-Score เพ่ือใช้           
ในการเปรียบเทียบ 

10. นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียนที่มีความสมัครใจเข้ารับ      
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานด้วยตนเองทั้งหมด 
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โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนน (O-NET) สูงสุด  ของจังหวัดแพร่ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ภาษาไทย ที ่ ภาษาอังกฤษ ที ่ คณิตศาสตร์ ที ่ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด 
คะแนน 
100 โรงเรียน สังกัด 

คะแนน 
100 โรงเรียน สังกัด คะแนน 

1 มารดาอุปถมัภ ์ สช.  99.0 1 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 13 คน 1 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 5 คน 1 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 93.05 
2 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 97.5 1 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 4 คน 1 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 2 คน 2 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 92.40 
3 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 97.0 1 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 2 คน 1 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 1 คน 3 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 89.25 
4 พัทธกมลพิทยา สช. 95.5 1 บ้านร่องฟอง สพป.แพร่ 1 1 คน 1 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 1 คน 4 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 88.60 
5 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 95.0 1 เทพพิทักษ์วิทยา สช. 1 คน 1 เจริญศิลป ์ สช. 1 คน 4 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 88.60 

6 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 94.75 1 เทพนาร ี สช. 1 คน   โรงเรียน สังกัด 
คะแนน 

95 4 ระเบียบพิทยา สช. 88.60 
7 เทพนาร ี สช. 94.0 1 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 1 คน 2 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 3 คน 4 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 88.60 

8 เจริญศิลป ์ สช. 93.75  โรงเรียน สังกัด 
คะแนน 
97.5 2 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 3 คน 5 พัทธกมลพิทยา สช. 86.75 

8 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 93.75 2 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 16 คน 2 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 3 คน 6 เจริญศิลป ์ สช. 86.10 
8 รักเมืองไทย 2 สพป.แพร่ 2 93.75 2 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 11 คน 2 เทศบาลวดัเหมอืงแดง อปท.แพร่ 1 คน 6 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 86.10 
8 อนุบาลจรูญลอง สพป.แพร่ 2 93.75 2 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 7 คน 2 ระเบียบพิทยา สช. 1 คน 6 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 86.10 

9 อนุบาลจรูญลอง สพป.แพร่ 2 93.25 2 เจริญศิลป์ สช. 4 คน     6 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 86.10 
10 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 93.00 2 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 2 คน     6 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 86.10 
10 เทพนาร ี สช. 93.00 2 เทพนาร ี สช. 2 คน     6 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 86.10 

    2 อนุบาลจรูญลอง สพป.แพร่ 2 2 คน         
    2 บ้านห้วยม้า สพป.แพร่ 1 1 คน         
    2 บ้านไผล่้อม สพป.แพร่ 2 1 คน         
    2 อนุบาลร้องกวาง สช. 1 คน         
    2 พัทธกมลพิทยา สช. 1 คน         
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สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 
 1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563   
    ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

1.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 23 

 

 
 

 
แผนภูมิที่ 23  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

                       ปีการศึกษา 2563  จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่าระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และแต่ต่ำกว่าระดับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมทิี ่24 
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แผนภูมิที่  24  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา        
                    ระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563   
    ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

2.1 คะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามหน่วยงาน
ทางการศึกษาในแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่  สูงสุดได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
แพร่ (สพม.แพร่) รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ (สพป.แพร่)  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.แพร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.แพร่) สำนักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.แพร่) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) ตามลำดับ    
รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 25 
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แผนภูมิที่ 25 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

    ปีการศึกษา 2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

2.2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดแพร่ จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา พบว่าร้อยละของ
จำนวนนักเรียนที ่ได้คะแนนรวม 50% ขึ ้นไปเฉลี ่ยรวมสูงสุด  ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ (สพม.แพร่) รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ (สพป.แพร่) 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.แพร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.แพร่) 
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.แพร่) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ. แพร่) 
ตามลำดับ  รายละเอียดดังแผนภูมิที ่ 26  
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แผนภูมิที ่ 26  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา  
                   ระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาใน   
                      จังหวัดแพร่ 
 
 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

 
 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ 

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ (0.57 – 2.70) ยกเว้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 (-1.10) สอดคล้องกับระดับประเทศที่ลดลงด้วย
เช่นกัน แสดงดังตารางที่  36  และแผนภูมทิี่  27 
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ตารางท่ี  36  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 
 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้ ปีการศึกษา 2563 59.44 36.85 28.46 32.15 39.225 
ปีการศึกษา 2562 58.87 34.15 29.56 31.15 38.43 

ผลต่าง 0.57 2.70 -1.10 1.00 0.80 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 27  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                      จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
 

3.2 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 

 
    เนื่องจากในแต่ละปีผู้ เข้าสอบต่างกลุ่ม แบบทดสอบต่างฉบับ ได้ทำการแปลงคะแนน

เป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า 
ในปีการศึกษา 2563  มีคะแนนมาตรฐานทีสูงขึ้นทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (0.11 ถึง 1.09) ยกเว้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีคะแนนมาตรฐานทีลดลงเล็กน้อย (-1.64) จากปีการศึกษา 2562 
(สอดคล้องกับระดับประเทศท่ีมีคะแนนลดลงเช่นกัน) รายละเอียดดังตารางที่  37  และแผนภูมิที่  28 

 



64 
 

 

ตารางท่ี 37  แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)           
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

 

 
 

แผนภูมิที่ 28  คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
 

3.3.  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่  เทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 
2562  พบว่า  ปีการศึกษา 2563 มีผลร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปในภาพรวม
และแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ ยกเว้น กลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป ลดลงจากปีการศึกษา 2562 
(สอดคล้องกับระดับประเทศท่ีมีคะแนนลดลงเช่นกัน) รายละเอียดดังตารางที่  38  และแผนภูมิที่  29 
 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 

 T
-S

co
re

 ปีการศึกษา 2563 53.18 51.65 51.09 52.34 52.06 
ปีการศึกษา 2562 52.43 51.39 52.73 51.25 51.95 

ผลต่าง 0.74 0.27 -1.64 1.09 0.11 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 
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ตารางท่ี 38  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง  
                การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบ 
                 ปีการศึกษา 2563  กับปีการศึกษา 2562 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 
ปีการศึกษา 2563 72.42 19.40 10.00 6.36 27.04 
ปีการศึกษา 2562 72.18 11.21 10.49 3.61 24.37 

ผลต่าง 0.24 8.19 -0.49 2.75 2.67 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 

 
 
 

 
 

 
แผนภูมิที่   29   ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา   

           ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เทียบกับ 
                    ปีการศึกษา 2562 
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4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563   
   ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

4.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จังหวัดแพร่ 
ปีการศึกษา 2563  สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2.26 – 5.15) รายละเอียดดังตารางที่ 39 
และแผนภูมทิี่ 30 

 
ตารางท่ี  39  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
                 ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 59.44 36.85 28.46 32.15 39.23 

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 
ผลต่าง 5.15 2.47 3.00 2.26 3.22 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

 

 
 
แผนภูมิที่  30  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
                   ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    
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4.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปเฉลี่ยรวมและในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ของผลการทดสอบทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายการ (2.65 – 10.37) รายละเอียด ดังตารางที่  40  และแผนภูมทิี่  31 

 
ตารางท่ี  40 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง  
                การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่   
                 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 72.42 19.40 10.00 6.36 27.04 

ระดับประเทศ 62.04 14.23 6.91 3.71 21.72 
ผลต่าง 10.37 5.17 3.09 2.65 5.32 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

 
 

แผนภูมิที่  31  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง  
            การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  
             เทียบกับระดับประเทศ 
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5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 
ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  
 

1) ภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   จำนวน 1 โรงเรียน 
และนักเรียนได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน  2  คน รายละเอียดดังตารางที่  41 

 

ตารางท่ี 41  รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่   สพม.แพร่ 2 

  
2) วิชาคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน                  

จำนวน 2 โรงเรียน และนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน รายละเอียดตารางที่ 42 
 

ตารางท่ี 42 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 1 
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่   สพม.แพร่ 2 

 
หมายเหตุ   
 

1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,411 คน 
 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบทั้งประเทศ  จำนวน 357,051 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 36,568 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการภาค 16 (เชียงราย พะเยา น่าน 
และแพร่) จำนวน 14,115 คน 
 5. สพม. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวดัแพร่ 
จำนวน 1,380 คน 
 6. สพป. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 
เขต 2 จำนวน 346 คน 
 7. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนในจังหวัด
แพร่ จำนวน 372 คน 
 8. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ จำนวน 39 คน 
 9. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ จำนวน 137 คน 
 10. พศจ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ จำนวน 137 คน 

11. ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากว่าคะแนนท่ี
ได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันในทางสถิติ เพราะกลุ่มนักเรียนทีส่อบต่างกัน แบบทดสอบต่างกัน  จึงได้แปลงคะแนนเฉลี่ยที่
ได้เป็นคะแนนมาตรฐานที หรือ T-Score เพื่อใช้ในการเปรยีบเทียบ 

12. นักเรียนท่ีเข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียนที่มีความสมัครใจเข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วยตนเองทั้งหมด 
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โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนน (O-NET) สูงสุด  ของจังหวัดแพร่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ภาษาไทย ที่ ภาษาอังกฤษ ที ่ คณิตศาสตร ์ ที ่ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด คะแนน 

1 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 96.25 1 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 100 1 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 100 1 พิริยาลัย  สพม.แพร ่ 86.8 
2 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 93.75 2 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 95.0 1 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 100 2 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 84.6 
2 บ้านน้ำริน   สพป.แพร่ 2 93.75 3 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 92.5 2 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 96 3 พิริยาลัย  สพม.แพร ่ 82.4 
2 วังช้ินวิทยา สพม.แพร ่ 93.75 3 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 92.5 2 พิริยาลัย (5 คน) สพม.แพร ่ 96 4 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 77.6 
3 นารีรัตน์  (2 คน) สพม.แพร ่ 92.50 3 เทพนารี   สช.แพร ่ 92.5 3 นารีรัตน์ (3 คน) สพม.แพร ่ 92 5 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 77.2 
3 พิริยาลัย  สพม.แพร ่ 92.50 4 นารีรัตน์ (3 คน) สพม.แพร ่ 90.0 3  พิริยาลัย (3 คน) สพม.แพร ่ 92 5 พิริยาลัย  (2 คน) สพม.แพร ่ 77.2 
3 ลองวิทยา สพม.แพร ่ 92.50 5 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 87.5 3 ร้องกวางอนุสรณ ์ สพม.แพร ่ 92 6 พิริยาลัย  (2 คน) สพม.แพร ่ 75.4 
4 นารีรัตน์  (3 คน) สพม.แพร ่ 91.25 5 พิริยาลัย (5 คน) สพม.แพร ่ 87.5 4 นารีรัตน์ (4 คน) สพม.แพร ่ 88 7 พิริยาลัย  (3 คน) สพม.แพร ่ 73.2 
4 พิริยาลัย  (4 คน) สพม.แพร ่ 91.25 6 เจริญราษฎร ์ สช.แพร ่ 85.0 4 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 88 8 พิริยาลัย  สพม.แพร ่ 72.8 
5 นารีรัตน์  (7 คน) สพม.แพร ่ 90.00 6 นารีรัตน์ (5 คน) สพม.แพร ่ 85.0 5 นารีรัตน์ (2 คน) สพม.แพร ่ 84 9 พิริยาลัย  สพม.แพร ่ 72.4 
5 พิริยาลัย  (2 คน) สพม.แพร ่ 90.00 6 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 85.0 5 พิริยาลัย (13คน) สพม.แพร ่ 84 10 พิริยาลัย  (2 คน) สพม.แพร ่ 70.6 
6 เด่นไชยวิทยา อปท.แพร่ 88.75 7 นารีรัตน์ (2 คน) สพม.แพร ่ 82.5 5 วังช้ินวิทยา  สพม.แพร ่ 84     
6 นารีรัตน์  (9 คน) สพม.แพร ่ 88.75 7 พิริยาลัย (3 คน) สพม.แพร ่ 82.5 6 นารีรัตน์ (4 คน) สพม.แพร ่ 80     
6 พิริยาลัย  (7 คน) สพม.แพร ่ 88.75 7 บ้านน้ำริน   สพป.แพร่ 2 82.5 6 พิริยาลัย (8 คน) สพม.แพร ่ 80     
6 ลองวิทยา (2 คน) สพม.แพร ่ 88.75 7 ลองวิทยา สพม.แพร ่ 82.5 6 ลองวิทยา สพม.แพร ่ 80     
    8 นารีรัตน์ (17คน) สพม.แพร ่ 80.0         

    8 พิริยาลัย (3 คน) สพม.แพร ่ 80.0         
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สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562   
    ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 32 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 32 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ  
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562   
    ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำแนกตามหน่วยงานทางการศึกษาในแต่ละสังกัดใน
จังหวัดแพร่ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  รองลงมาได้แก่ 
สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ตามลำดับ 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 33 
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แผนภูมิที่ 33 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561 

เนื่องจากในแต่ละปีผู้เข้าสอบต่างกลุ่ม แบบทดสอบต่างฉบับ ได้ทำการแปลงคะแนนเป็นคะแนน
มาตรฐานที (T-Score)  และทำการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีสาระ
การเรียนรู้ที่มีพัฒนาการ คือ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนมาตรฐานทีเพ่ิมข้ึน ส่วนสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนมาตรฐานทีลดลง รายละเอียดดังตารางที่ 43 และ
แผนภูมิที่ 34 
ตารางท่ี 43 แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561 
 ระดับ ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 5 วิชา 

คะ
แน

นที่
ได

 ้ ปีการศึกษา 2562 45.64 38.14 29.76 28.16 31.40 34.62 
ปีการศึกษา 2561 51.93 37.91 32.05 34.32 32.57 37.76 

ผลตา่ง -6.29 0.23 -2.29 -6.16 -1.17 -3.14 
การเปลีย่นแปลง ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

T-
Sc

or
e 

ปีการศึกษา 2562 52.32 52.78 50.40 51.53 51.92 51.79 
ปีการศึกษา 2561 52.87 53.45 50.42 51.76 51.86 52.07 

ผลตา่ง -0.55 -0.68 -0.02 -0.23 0.06 -0.28 
การเปลีย่นแปลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 
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แผนภูมิที่ 34 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ปีการศึกษา  2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 

 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562   
   ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2562  
สูงกว่า ระดับประเทศ ทุกรายการ รายละเอียดดังตารางที่ 44 และแผนภูมทิี่ 35 
 

ตารางท่ี 44 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         
               ปีการศึกษา 2562  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 5 วิชา 

จังหวัดแพร ่ 45.64 38.14 29.76 28.16 31.40 34.62 

ประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 

ภาคเหนือ 43.14 36.62 29.77 18.08 30.23 31.57 

ศธภ. 16 43.07 36.50 28.88 17.90 30.22 31.31 
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แผนภูมิที่ 35 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ของจังหวัดแพร่ เทียบกับ   
                ระดับประเทศ    
 

5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562  ที่มีนักเรียน
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 
2 คน รายละเอียดดังตารางที่ 45 
 
ตารางท่ี 45 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 2 

 

หมายเหตุ   
1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,237 คน 
2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบทั้งประเทศ  จำนวน 36,3095 คน 
3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 33,318 คน 
4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรยีนสังกดัสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย พะเยา นา่น และแพร่) จำนวน 14,327 คน 
5. สพม. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่)จำนวน 1,888 คน 
6. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนกัเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ จำนวน 123 คน 
7. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ จำนวน 45 คน 
8. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ จำนวน 81 คน 
9. พศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนกัเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ ในจังหวัดแพร่ จำนวน 100 คน 
10. ในการเปรียบเทยีบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2562 กบั ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากว่าคะแนนทีไ่ดไ้มส่ามารถเปรยีบเทยีบกัน 

เพราะกลุ่มนกัเรียนที่สอบตา่งกัน แบบทดสอบต่างกัน  จึงได้แปลงคะแนนเฉลีย่ทีไ่ดเ้ป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score) เพื่อใช้ในการเปรยีบเทียบ 
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โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนน (O-NET) สูงสุด  ของจังหวัดแพร่ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6    ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ภาษาไทย ที ่ ภาษาอังกฤษ ที ่ คณิตศาสตร์ ที ่ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด คะแนน 

1 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม. 37 87 1 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 87.5 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 100 1 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 90 
1 เทพนารี   สช. 87 2 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 85 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 100 2 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 88 
2 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม. 37 86.5 3 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 82.5 2 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 97.5 3 เทพนารี   สช. 83.5 
3 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม. 37 86 3 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 82.5 2 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 97.5 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 82.5 
3 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม. 37 86 3 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 82.5 2 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 97.5 5 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 81.5 
4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม. 37 84.5 4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 81.25 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 95 5 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 81.5 
4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม. 37 84.5 4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 81.25 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 95 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 81.5 
5 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม. 37 84 5 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 80 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 95 6 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 81 
5 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม. 37 84 6 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 78.75 4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5 7 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 79 
6 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม. 37 83 6 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 78.75 4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5 8 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 78.5 
ที ่ สังคมศึกษา 6 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 78.75 4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5 8 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 78.5 
  โรงเรียน สังกัด คะแนน 6 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 78.75 4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5     

1 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 69     4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5     

1 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 69     4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5     

2 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 68     4 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5     

2 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 68     4 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5     

2 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 68     4 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5     

3 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 67     4 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5     

3 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 67     4 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.37 92.5     

4 สองพิทยาคม สพม.37 66     4 เทพนารี  สช. 92.5     

5 นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ สพม.37 65             
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ได้จัดทําภายใต้กรอบแนวคิดแผน
ระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงต่อ รัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ การวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้อง และ
บริบททางด้านการศึกษาในพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560  – 2564  
6) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
7) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
8) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
9) โครงสร้างหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 
11) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
12) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
13 ) แผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
14) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยยะของมติ ครม. 
15) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบน 2 
 

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง

ประเทศได้กําหนดหมวดสําคัญ ๆ ที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ สนับสนุนการจัด
การศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  

หมวดหน้าที ่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที ่ เข้ารับการศึกษาอบรมใน
การศึกษา ภาคบังคับ 

หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปีตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง ดําเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการ ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สม กับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ ด้วยรัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ เรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือ
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัด การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ มีหน้าที่
ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ จัดทําแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา แห่งชาติ
ด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้
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ตามความถนัดของตน และมีความร ับผ ิดชอบต่อครอบครัว ช ุมชน ส ังคม และประเทศชาติ                 
ในการดําเนินการ ให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับหรือให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรัฐต้อง
ดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของ
ตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ใน การช่วยเหลือ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู ้บริจาคทรัพย์สิน เข้ากองทุนได้รับประโยชน์          
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั ้งนี ้ตามที ่กฎหมายบัญญัติซึ ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย ต้องกําหนด         
ให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังกล่าว 

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา         
ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 

(1) เริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้    
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

(2) ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์             
เพ่ือลด ความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่ง ปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด           
และ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติ และระดับ พ้ืนที่ดังกล่าว 

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี 
คณะกรรมการท ี ่ม ีความเป ็นอ ิสระคณะหนึ ่ งท ี ่ คณะร ัฐมนตร ีแต ่ งต ั ้ งด ํ า เน ินการศ ึกษาและ                  
จัดทําข้อเสนอแนะ และร่างกฎหมายที่เกี ่ยวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  เพื ่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้ร ัฐพึงจ ัดให้ม ีย ุทธศาสตร ์ชาติ              
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ    
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย  

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุน 
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  เป ็นแผนแม่บทเพ ื ่อบรรล ุ เป ้าหมายตามที ่ก ำหนด                   
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 16 แผนย่อย แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รวม 11 ประเด็น 18 แผนย่อย ดังนี้  

(1) ประเด็นความมั ่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 3.2        
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

(6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
(10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี  
(11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่

ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ    
วัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  

(12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้         
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

(17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง       
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  
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(18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั ่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์           
เพ่ือกำหนด อนาคตประเทศ  

(20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา 
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5       
การสร้าง และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

(21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกัน         
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
   (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
 
4.แผนปฏิรูปประเทศ  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กาหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ท ำ          
การปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดาเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน รวม 13 ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 8 ด้าน 

(1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในเป้าหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ที่
ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ ประเด็นปฏิรูปที่ 1 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ ประเด็น
ปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็นปฏิรูปที่ 3 
โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กาลังคนภาครัฐ 
มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงาน
บุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน  

(3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในเป้าหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออก
กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้ว เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ 1 ระบบบริหาร
จัดการมลพิษที ่แหล่งกาเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับ
ประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดให้มีประสิทธิภาพ  
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(8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเป้าหมายที่ 2 สื่อเป็น
โรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที ่ดี 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน  

(9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในเป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การ     
มีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม  
ทางสังคม  

(11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ในเป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง และประเด็น
การปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม  

(12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น เรื่องท่ี 1 การปฏิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ประเด็นที่ 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทา แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1.2)การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและเอกชนเพื ่อการ จัดการศึกษา ประเด็นที ่ 1.3)            
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบ การดูแล 
พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้ สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.1) การดาเนินการ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือ
ในสถานศึกษาท่ีต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  

เรื ่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์ 
ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ 
และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็นที่ 4.3) เส้นทางวิชาชีพครู 
เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประเด็นที่ 4.5) องค์กรวิชาชีพครู และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเด็นที่ 
5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  

เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษา มีความ
เป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 
Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม
การเรียนรู ้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ประเด็นที ่ 7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการศึกษา (Big Data for 
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Education) ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้
ด ิจ ิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู ้สารสนเทศ ( information literacy) ความฉลาดรู ้ส ื ่อ (media 
literacy) เพื ่อการรู ้ว ิธีการเรียนรู ้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมี
พฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี       
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้ อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 - 2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5) การเสริมสร้างความมั ่นคงแห่งชาติเพื ่อการพัฒนาประเทศสู ่ความมั ่นคั่ง         
และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ           
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 
6. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื ่อวันที ่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  

นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู 
ความซื ่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทาประโยชน์ให้ประเทศ        
และการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่น
ของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนา
ภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาค การท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู ่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพื ้นที ่เศรษฐกิจพิเศษเพื ่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย                   
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6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ท่ัวประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9     
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลัก        
ที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลัก     
ที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม นโยบายเร่งด่วนที ่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ             
ของประเทศ           สู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 
การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างความสงบสุข    ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วน ที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน 

   
7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู ้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประช ุ มส ุ ดยอดสหประชาชาต ิสม ั ยส ำมัญ              
(UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 
ซึ ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั ้งแต่            
ปีพ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยได้มีการดำเนินการกำหนดและจัดทำกรอบ
แนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานที่เป็น
รูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน       
และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ  

เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอื ่นมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพื่อรับผิดชอบ (1) กำหนด
นโยบาย และอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) กำหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดการพัฒนา ที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
บริบทการศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทา Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้คาปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงาน
ผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา และ (5) ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน      
ด้านการศึกษา ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap  

ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษา     
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู ้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน 
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมาย
การพัฒนาที่ย ั ่งยืน ด้านการศึกษาในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที ่ 7 - 8 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัด
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ระดับโลกที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที ่กำหนดตัวชี ้ว ัดทดแทนและตัวชี ้ว ัดเพิ ่มเติม       
เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการ เก็บข้อมูลในประเทศและการจัดทำฐานข้อมูลของประเทศที่มี 
อยู่แล้ว รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  
 ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา        
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน     
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้  

4.1.1) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่ 3 (ป.3) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด : ตัวชี้วัด
ทดแทน : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สช. : หน่วย
ร่วมสนับสนุน)  

4.1.4) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 100 
ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน)  

4.1.5) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ค่าเป้าหมายระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูล
หลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน)  

4.1.6 อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัด เพิ่มเติม : ค่า
เป้าหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน)  

เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้  

4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน)  

4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) ตัวชี้วัด
หลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วย
ร่วมสนับสนุน)  

เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้  

4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้  

4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดย่อย
เทียบตัวชี ้ว ัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย สัดส่วนผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา :           
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สายสามัญศึกษา 45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วม
สนับสนุน)  

4.3.1.2 อัตราการเข้าเร ียนระดับอุดมศึกษา ตัวช ี ้ว ัดย่อยเทียบตัวชี ้ว ัดทดแทน :              
ค่าเป้าหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., 
ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก)  
  4.3.1.3 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย
ระหว่างกำหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน) 

4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้ตัวชี้วัดหลัก : 
ค่าเป้าหมายระหว่างกาหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน)  

เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น
สาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่
ยั ่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้     
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้  

4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความสำคัญทุกระดับ    
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผล
นักเรียน ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก)  

เป้าประสงค์ที่ 4.A (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุม และมีประสิทธิผลสาหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้  

4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน (c) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับให้
เหมาะสม กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / 
สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน)  

เป้าประสงค์ที่ 4.C (SDG 4.C) : เพิ่มจานวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบด้วย  
4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่างน้อยได้รับการอบรมครู    
(เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจาการ (Pre-Service) หรือระหว่างประจาการ (In-Service) ใน
ระดับ/เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
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8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง     
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ     
ในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิด การจัดการ
ศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
เพื ่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื ่อความเท่าเทียม และทั ่วถึง ( Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ
สังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030 )  ประ เด ็ นภาย ในประ เทศ ( Local Issues) อาท ิ  ค ุณภาพของคนช ่ ว งวั ย                    
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติ        
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต     
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที ่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพื ่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้า

ภายในประเทศลดลง  
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับภารกจิของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา 
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับ
คุณภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน 
และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน -ชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น  
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ยุทธศาสตร์ท ี ่  2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจ ัย และนวัตกรรมเพื ่อสร ้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

เป้าหมาย 1) กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที ่มีความเชี ่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ   
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
สามารถ จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียน รู้     
สื่อตาราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดย      
ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบ
การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ตามมาตรฐาน  

แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ     
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) 

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหาร จัด
การศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล  

แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที ่ส่งเสริม
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คุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดต ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริ มคุณภาพ
ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่ งผลต่อ
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชนและพ้ืนที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะ ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ  5) ระบบ
บริหารงานบุคคล ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ ่มประสิทธิภาพ       
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุง
กฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเงินเพื ่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา          
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
9. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีดังนี้ 
  “ข ้ อ  11  ให ้ ม ี ส ำน ั ก งานศ ึ กษาธ ิ ก า รจ ั งหว ั ดส ั ง ก ั ดสำน ั ก ง านปล ั ดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการเพื ่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี ่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้” 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ  
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
  2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  3. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ  
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
  4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
  6.ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
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  8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
  10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง  ๆ    
ในจังหวัด 
 
10. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2564 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการ
ดำเนินงานในการจัดทาแผนและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า     
เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้  

หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการ
ภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลัก
ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน    
เรื่อง การเตรียมคนไทย สู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง       
โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีความพร้อม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวม
กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ          
ที่สามารถ ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน  
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3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม ถึงการ 
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ  
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจา

เป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่  
- พัฒนาผู ้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จา
ลอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกัน ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิต และสร้า งอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All)  
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์
สินค้าออนไลน์ระดับตาบล  

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน  

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 
เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา  
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ  
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2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ  
          - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร และใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน และ
อนาคต  

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
- ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความ

เหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่พึง

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ

สร้างรายได้  
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น  
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงานโดยคานึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง กับ

การปฏิรูปองค์การ  
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- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้ อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  

- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
 - ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ  

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคานึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลด
การจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวน
งบประมาณท่ีมีความซ้าซ้อน  

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาคและสา
นักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และดาเนิน
การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน ต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลา
ดับ  

อนึ่ง สาหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อน เมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กา
หนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก 
และหน่วยงาน ที่เกี ่ยวข้องต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบาย “การศึกษายกกา
ลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศึกษาที ่ เข ้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand) แก่หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้  
➢ การศึกษายกกาลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ การศึกษาที่มี ความ

ยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคนสู่ความเป็นเลิศ 
ตามบริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand)  
➢ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูที่กระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เน้นอบรมครูในโรงเรียน
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การศึกษา ขั้นพื้นฐานให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เน้นอบรมครูอาชีวศึกษาตามวิชาชีพที่ตลาดต้องการ    
เพ่ือทาหน้าที่ เป็น Train the Trainer ขยายผลพัฒนาต่อไปยังครูอ่ืน ๆ  
➢ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 

DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน 
www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้
แบบ Digital Platform ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
➢ แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

เพ่ือตอบโจทย์เส้นทางความสาเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรียนมีแผนพัฒนาตนเองซึ่งจะช่วย
ให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ที่ช่วยพัฒนาเรื่องการสอนและลดงานเอกสาร ผู้บริหาร
ทางการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมไปสู่
ผู้บริหารชั้นนา  
➢ ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ทางานประสานเชื่อมโยงกัน 

“ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ทางการศึกษาไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้  
• นักเรียนยกกาลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ  
• ครูยกกาลังสอง : เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ  
• ห้องเรียนยกกาลังสอง : เรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
• หลักสูตรยกกาลังสอง : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Enabler)  
• สื่อการเรียนรู้ยกกาลังสอง : เรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่   

On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผ่านตารา/ Presentation/ อุปกรณ์ทดลอง/ ธรรมชาติใน
ชุมชน  

• Online : เรียนออนไลน์ผ่าน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหาจากผู้ผลิต
อิสระ และผู้สนใจด้านการศึกษา  

• On-Air : เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธ ิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เนื ้อหา
มาตรฐาน และจากผู้ผลิตเนื้อหาเป็นเอกชน  

• On-Demand : เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ  
• โรงเรียนยกกาลังสอง: เน้นคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
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11. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก     

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม  
กับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย 
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน  

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อ
กำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดย
ใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร  
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและ      
การจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู ่การปฏิบัต ิ เป ็นรูปธรรม             
โดยหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัต ิการเพื ่อพัฒนาเด็กปฐมวัย             
และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
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9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อให้ผู ้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ  
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ  
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ    
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 
12. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.วิสัยทัศน์ 
ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื ่อน      

การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
2. พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษา   

ของชาติและเทียบเท่าระดับสากล 
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกําลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ  
4. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
3. เป้าประสงค์รวม 
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และส่งเสริมทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่าง

ทั่วถึงเสมอภาค 
3. กําลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม  

จากทุกภาคส่วน 
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4. แผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 
1. เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง  

และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
2. แนวทางการพัฒนา 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน  
หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคาม  
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  
การพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. แผนงาน/โครงการสําคัญ 
3.1 กลุ่มโครงการ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2 กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ 
3.3 กลุ่มโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แผนปฏิบัติราชการ เรื ่องที ่  2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม         

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1. เป้าหมาย 

1.1 กําลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ  
พัฒนาประเทศ 

1.2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนําไปใช้  
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

2 แนวทางการพัฒนา 
2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด  

งานและการพัฒนาประเทศ 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ  

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนงาน/โครงการสําคัญ 

3.1 กลุ่มโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะ 
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

3.2 กลุ่มโครงการ จัดการศึกษาและฝึกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3.3 กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม  
แห่งการเรียนรู้ 

1. เป้าหมาย 
1.1 ผู ้ เร ียนทุกช่วงวัยได้ร ับการศึกษาและการเรียนรู ้ที ่ม ีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะที่

จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณ ความ

เป็นครูมีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และ 

พัฒนาศักยภาพ 
2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. แผนงาน/โครงการสําคัญ 
3.1 กลุ ่มโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ้ การใช้ 

รูปแบบดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวัดและประเมินผล 
3.2 กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3 กลุ่มโครงการ พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะ 

ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.4 กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและเป็นเลิศเฉพาะ

ด้าน 
3.5 กลุ่มโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แผนปฏิบัติราชการ เรื ่องที ่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

1. เป้าหมาย ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
เสมอภาค และเหมาะสมกับช่วงวัย 

2. แนวทางการพัฒนา 
2.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
2.3 พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้  
2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. แผนงาน/โครงการสําคัญ 
3.1 กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยในการ

เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย 
3.2 กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ การเทียบโอนความรู้  
3.3 กลุ่มโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
1. เป้าหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุน 

การจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ  
2. แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  

3. แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
3.1 กลุ่มโครงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย

ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.2 กลุ่มโครงการ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
3.3 กลุ่มโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
3.4 กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา  
3.5 กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3.6 กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
3.7 กลุ่มโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา  

 
13. แผนปฏิบัต ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี)  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี  

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ

ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ที ่ส ่ งผลต่อการพัฒนาทักษะที ่ จ ํ า เป ็นของผ ู ้ เร ียน                  
ในศตวรรษที่ 21  
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ค่านิยม TEAMWINS 
T = TeamWork การทํางานเป็นทีม  
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทํางาน  
A = Accountability ความรับผิดชอบ  
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์  
W = Wiแful ความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานอย่างเต็มศักยภาพ  
|  = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
 

เป้าประสงค์รวม 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที ่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง

เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ  

ของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จํ าเป็นของผู้เรียน 

ในศตวรรษที่ 21 
5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่  

หลากหลาย 
7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
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14. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม.                          
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 

14.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ (ทั้ง 6 ด้าน)  
1. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความม่ันคง”  
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 2) 

บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 1.3) 

การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน 2) ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 2.2) การติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้น
ใหม่ (ภัยคุมคามไซเบอร์)  

(3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ 1) ปลูกฝังค่านิยมและ
หลักคิดที ่ถ ูกต้องเพื ่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนาเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวทางพระราชดาริ 2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่
ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 3) พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร,์ ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)  

2. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน”  
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2) ประเทศมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5) พัฒนา

เศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 5.1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบ และนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ รวมทั้งสร้าง
ทักษะพ้ืนฐานที่จาเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน  

(3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการ
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา และ
พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค  

3. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” (หลัก)  
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1) 

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1) 

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3) ช่วงวัย
แรงงาน 2.4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 3.2) การเปลี่ยนโฉม
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บทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

(3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้วย 8 กลยุทธ์ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริม
การจัดการเรียน การสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3) สร้างเสริม และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม
ในสังคมศตวรรษท่ี 21 4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะที่จาเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6) 
บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น 
(ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

4. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) สร้าง

ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ 2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 4) เพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) การลด
ความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา 2) การ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที ่บน
ฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น 
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง 4.1) 
ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิ ต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน  

(3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบ
เปิดที่เหมาะสม และหลากหลาย สะดวกทุกท่ี ทุกเวลาต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

5. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ 6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  
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(3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

6. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”  
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 2.1) ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
ในการพัฒนาประเทศ 3.1) ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 4.2) พัฒนาปรับระบบวิธี
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก      
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 5.1) ภาครัฐ มีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ              
6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั ่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื ่อสั ตย์สุจริต 7) กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น 7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ  

(3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ภาครัฐ ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารราชการ/บริการประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) 
พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
การศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
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14.2 แผนระดับ 2  
14.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้” (หลัก)  
    (1.1) เป้าหมายระดับประเดน็ “การพัฒนาการเรียนรู้”  

- เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จา
เป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

- การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ ที ่จาเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  

    (1.2) แผนย่อยที ่ 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21”  

- แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้ทุกระดับชั ้นที ่ใช้ฐานความรู ้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 1.2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับ
ศตวรรษ ที่ 21 1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวิต 1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ 2) เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็น ครูยุคใหม่ 2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการ
การเรียนรู้” 2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู 2.3) 
ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และ
ระบบสนับสนุนอื่น ๆ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ 3.3) 
ปรับปรุงโครงสร้าง การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา 3.4) เพิ่มการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 4) พัฒนาระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น 4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

- เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ การเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

- การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ องค์ความรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา 2) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ที่เท่าทันและสามารถ
อยู่ร ่วมในสังคมศตวรรษที ่ 21 3) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู ้รูปแบบใหม่ 4) พัฒนา 
สมรรถนะที่จาเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 2  
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(2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”  
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”  

- เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

- การบรรลุเป้าหมาย คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล โดยสร้างเสริมและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21  

     (2.2) แผนย่อยที่ 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย”  
- แนวทางพัฒนา 3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน  
- เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ

มากขึ้น  
- การบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ประกอบด้วย 1) พัฒนาการ ด้านร่างกาย 
2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา  

     (2.3) แผนย่อยที่ 3.3 “การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น”  
- แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ

ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  

- เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู ้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู ้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

- การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนให้สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21  

     (2.4) แผนย่อยที่ 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
- แนวทางพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มี

คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่  

- เป้าหมาย 1) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสำคัญ ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน  

- การบรรลุเป้าหมาย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้
มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  

    (2.5) แผนย่อยที่ 3.5 “การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ”  
- แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ ทางเศรษฐกิจ 

และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ  
- เป้าหมาย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้

พัฒนา ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน  
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- การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ ทางเศรษฐกิจ  
(3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”  
    (3.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”  

- เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ ใน
ความเป็นไทยมากขึ้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดารงชีวิต สังคมไทย มีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน  

- การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

    (3.2) แผนย่อยที ่ 3.1 “การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง จิต
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี”  

- แนวทางพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดาริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิต
พอเพียง  

- เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ดีขึ้น  

- การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่
ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

(4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น “ความม่ันคง”  
    (4.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความม่ันคง”  

- เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีข้ึน  
- การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ การเรียนรู้ ที่จา

เป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท  
    (4.2) แผนย่อย 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ  

- แนวทางพัฒนา 2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
สาคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
นาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ  

- เป้าหมายที่ 2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น  

- การบรรลุเป้าหมาย 1) ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับและสร้าง
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โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

    (4.3) แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ยาเสพติด , ไซ
เบอร,์ ความไม่สงบ จชต.)  

- แนวทางพัฒนา 1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงทางไซเบอร์ 9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

- เป้าหมายที่ 1) ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติดความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  

- การบรรลุเป้าหมาย พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

(5) แผนแม่บทที่ 6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
    (5.1) เป้าหมายระดับประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  

- เป้าหมายที่ 1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม  

- การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ  

(5.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
- แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาเมืองขนาดกลาง 2.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางทางเศรษฐกิจ ให้

เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 2.1 (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ - เป้าหมาย เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญ และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ  

- การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ใน
พ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ)  

(6) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
    (6.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  

- เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น  
- การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอ

ภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย  
    (6.2) แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สุขภาพ  
- แนวทางพัฒนา 1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่ายการคุ้มครอง

ทางสังคม สาหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่าง มีคุณภาพ 
2) สร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน ให้
สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถพึ่งตนเองด้านรายได้ รวมทั้งเป็นทางเลือกที่สาคัญช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลงของประชากร 
วัยแรงงาน  
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- เป้าหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ ่มด้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบางได้รับการ
คุม้ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  

- การบรรลุเป้าหมาย 1) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู ้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที ่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลุม ทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัลออนไลน์ แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

(7) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”  
    (7.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”  

- เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
- การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (7.2) แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกาหนดอนาคตประเทศ  

- แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีว ิตที ่ด ีของคนไทย สร ้างความร ู ้ความเข ้าใจ การตระหนักรู ้  และการมีส ่วนร่วม ด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดย
สอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

- เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตที่ดี  

- การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

(8) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
    (8.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  

- เป้าหมายที่ 1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการ  
- การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
    (8.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการ

ภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวก ในการให้บริการประชาชน 2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 3) ปรับวิธี การทางาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ
ได้มาตรฐานสากล  

- เป้าหมาย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน  
- การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ในการ

บริหารราชการ/บริการประชาชน  
    (8.3) แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง  

- แนวทางพัฒนา 3) จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
5) กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ ์ของ
แผนงาน/โครงการ  

- เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
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- การบรรลุเป้าหมาย สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพใน
การบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  

    (8.4) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
- แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง เป็นองค์กร

ขีดสมรรถนะสูง” 2) กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมัย  

- เป้าหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
- การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน

การศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 2) ปรับปรุง โครงสร้างและอา
นาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ ่น คล่องตัว ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื ้อต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร  

    (8.5) แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
- แนวทางพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐ

ให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
บุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

- เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  

- การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน  

(9) แผนแม่บทที่ 21 ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
    (9.1) เป้าหมายระดับประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

- เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
    (9.2) แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

- แนวทางพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 2) ส่งเสริม การปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 5) 
ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

- เป้าหมายที่ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
- การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัด

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  
(10) แผนแม่บทที่ 22 ประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
    (10.1) เป้าหมายระดับประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  

- เป้าหมายที่ 1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
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- การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  

    (10.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
- แนวทางพัฒนา 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ           

ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม 3) 
พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย  

- เป้าหมาย กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชน อยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง  

- การบรรลุเป้าหมาย เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ            
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

(11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
    (11.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  

- เป้าหมายที่ 1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐาน ทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

- การบรรลุเป้าหมาย 1) ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่
ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ  

    (11.2) แผนย่อย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน  
- แนวทางพัฒนา 2) พัฒนา องค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์  
- เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ

ที่ก้าวหน้าในเอเชีย  
- การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและ จัดการศึกษา และ

พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา  
14.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  
    (1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

เร ื ่องท ี ่  1.  การปฏ ิร ูประบบการศ ึกษาและการเร ียนร ู ้ โดยรวมของประเทศ                 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  

ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคล้อง 2 ประเด็น)  
ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัย

ได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย (สอดคล้อง 5 กิจกรรม)  
กิจกรรม - 2. จัดทาแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1          

ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดข้อเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับ ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1             
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  

กิจกรรม - 3. จัดทาระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ  
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เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทาข้อเสนอว่าด้วยระบบการคัดกรอง และร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ
เด็กท่ีมีความต้องการจาเป็นพิเศษในหน่วยให้บริการ  

กิจกรรม - 4. จัดทำแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition period) ระหว่าง
วัย 2 - 6 ปีเป้าหมายกิจกรรม จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition period) 
ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  

กิจกรรม - 5. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 4 กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง
เพื ่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 4 
กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบ
ด้าน  

กิจกรรม - 6. จัดทำข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยก ระดับคุณภาพ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก 

เป้าหมายกิจกรรม ร่วมยกร่างข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับคุณภาพ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก รวมทั้งส่งเสริมครู พี่เลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการ
อบรมพัฒนาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตร์การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  

ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม)  

กิจกรรม - 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทาแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และร่างคู่มือการ
เตรียมความพร้อมพ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  

เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น)  
ประเด็นที่ 3.1) การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (สอดคล้อง 5 

กิจกรรม)  
กิจกรรม - 1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทาอุปสรรค การมา

เรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและตามศักยภาพ  

เป้าหมายกิจกรรม นักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนในปี
การศึกษา 2/2563 และ 2/2564  

กิจกรรม - 4. สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
และพัฒนาทักษะอาชีพ  

เป้าหมายกิจกรรม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษา ต่อหรือ
ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  

กิจกรรม - 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
เป้าหมายกิจกรรม ครูนอกระบบ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม - 6. พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอภาค ทาง

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกลุ่มเป้าหมายเด็ก และ
เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจาตัวประชาชน 
13 หลัก ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยา และสนับสนุนการ
วิเคราะห์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  

กิจกรรม - 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสังคมแห่งโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

เป้าหมายกิจกรรม สำรวจสถานะความเหลื่อมล้าและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ระดับ
จังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  

ประเด็นที ่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื ้นที ่ห่างไกล หรือ ใน
สถานศึกษาท่ีต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

เรื่องที่ 4 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 (สอดคล้อง 5 ประเด็น)  

ประเด็นที่ 4.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม)  

กิจกรรม - 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัด ประเมินผล เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครู
ในยุคใหม่  

เป้าหมายกิจกรรม ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัด การเรียนรู้เชิงรุกได้ ศึกษานิเทศก์มี
ความรู้ความเข้าใจสามารถให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการนาไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน  

กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดการสอน สื ่อ ตัวอย่างรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน สื่อ 
ตัวอย่างรายวิชา เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  

เป้าหมายกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดการสอนสาเร็จรูป รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนา
ผู ้เรียนที ่ผ่านการคัดกรองจากผู ้เชี ่ยวชาญ ให้ครูเข้ าถึงเพื ่อนาไปใช้และเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาขึ ้นเองได้ 
สถานศึกษา มีรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร  

กิจกรรม - 4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
เป้าหมายกิจกรรม ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ ครูและนักเรียน

เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้  
ประเด็นที่ 4.2) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (สอดคล้อง 2 

กิจกรรม)  
กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
เป้าหมายกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรา้ง

คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
กิจกรรม - 3 จัดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ

อย่างมคีุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา  
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เป้าหมายกิจกรรม จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระดับสถานศึกษา  

ประเด็นที่ 4.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)  

กิจกรรม - 1. จัดทาข้อเสนอว่าด้วยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ  
เป้าหมายกิจกรรม ร่วมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนาแบบทดสอบให้วัด

สมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตาม
หลักสูตร กับเครื่องมือ/ข้อคาถามท่ีใช้วัด  

กิจกรรม - 2. จัดทาข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศใช 

เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วยด้วยวิธีการ       
ที่หลากหลาย  

ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม)  
กิจกรรม - 1. จัดทาข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผ่านการ

ประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ  
เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ      

มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐาน
สมรรถนะหลักของผู้เรียน  

กิจกรรม - 2. ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด ้วยหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และข้อกาหนด            
ด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาสาหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาให้
สถานศึกษานาไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการประเมินคุณภาพ    
และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษา และ
การปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู  

กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึ กษาของครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  

ประเด็นที ่ 4.5) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู ้เรียน (สอดคล้อง 4 
กิจกรรม)  

กิจกรรม- 2 พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว 
เพ่ือให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

เป้าหมายกิจกรรม แอพพลิเคชั่นสาหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียในสถานศึกษา  
กิจกรรม - 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ

การคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา  
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เป้าหมายกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรการ
การคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา  

กิจกรรม - 4. จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัย สุขภาพและ
สวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ  

เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองทั้งด้านความปลอดภัย 
สุขภาพ และสวัสดิภาพ  

กิจกรรม - 5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน  

เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษามีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  
เร ื ่องที ่ 5 การปฏิร ูปการศึกษาและการเรียนรู ้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

(Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
ประเด็นที ่ 5.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการศึกษา (Big Data for Education) 

(สอดคล้อง 2 กิจกรรม)  
กิจกรรม - 1. จัดทาระบบข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education)  

เป้าหมายกิจกรรม ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (Education Management 
Information System : EMIS) ซึ่งมีฐานข้อมูลกลางรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขบัตรประจาตัว ประชาชน 
13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้  

กิจกรรม - 2. จัดทากฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา  
เป้าหมายกิจกรรม ประกาศกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา , จัดโครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ  

(3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล

ดิจิทัล  
กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  

เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน  

กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน  

เป้าหมายกิจกรรม 1) หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ ่งมีอานาจหน้าที ่ ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทาข้อมูลสาคัญ ตามมาตรฐาน 
ที่กาหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 3) หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการ
ตัดสินใจ และการจัดอันดับของประเทศในด้านต่าง ๆ 4) ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย สาหรับใช้ ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 5) หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการวบรวม 
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล  
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(5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดให้มี

ประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะ

แต่ละประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน  
เป้าหมาย –  

(7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทาง

สังคม  
กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน  
เป้าหมายกิจกรรม – 

(8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  
กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
เป้าหมายกิจกรรม สร้างนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ ให้กับคน

ในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน  
เรื่องท่ี 2/ประเด็นที่ 2 ด้านการป้องปราม  
กิจกรรมที ่  2/กลย ุทธ ์ท ี ่  2 ให ้ห ัวหน ้าส ่วนราชการ ห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐ                  

หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย
ไม่ดาเนินการ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา  

เป้าหมายกิจกรรม บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ และ      

มีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน  
เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาระบบระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

อยู่เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกากับดูแลด้วยตนเอง  
กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ทาให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ     

ไม่พึงกระทา  
เป้าหมายกิจกรรม ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนรับทราบ ยึดถือ

และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด  
17.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560 -2564  
1) วัตถุประสงค์ (สอดคล้อง 6 ข้อ)  
1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น    
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม ในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า  

1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ)  
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
2.2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับ

สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้า  
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย

อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (สอดคล้อง 9 ยุทธศาสตร์)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก)  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ ดีของสังคม
เพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 3) คนไทยได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย 1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดย 2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน 2.3) 
ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 3) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 3.6) จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่
จากัดเวลาและสถานที่ 3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม (รอง)  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 3) เพิ่มศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย 1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพ
ครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย 2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการ ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษา
ที่มีคุณภาพให้มีความ เท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่ 3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย 3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ
ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 2.5) วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น  

แนวทางการพัฒนา 2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ 2.4) การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 2.4.4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้มีการกาหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  

แนวทางการพัฒนา 4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.4) 
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยให้
ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดารงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน  

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ 2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้      
มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนา 1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคม และ
ธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 1.1) สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตาม
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ระบอบประชาธิปไตย 1.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ 
สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง)  

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 3) เพิ่มคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  

แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยกาหนดภารกิจ 
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน     
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการภายในองค์กร 5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 

รายใหม่เพิ่มขึ้น  
แนวทางการพัฒนา 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจให้
เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดทาแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจของ
ผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ

ประเทศ (จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน)  
แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม 3.1) ด้านบุคลากรวิจัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ (รอง)  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่

สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 4) เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
แนวทางการพัฒนา 2) การพัฒนาเมือง 2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 2.1.4) รักษาอัตลักษณ์

ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อ
ยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 2.2) การพัฒนาเมืองสาคัญ 2.2.1) ส่งเสริม
กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองนศนูย์กลางการศึกษา 2.2.2) พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
2.2.4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา 2.2.5) พัฒนาเมืองภูเก็ต
และเมืองหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 3.1) พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 3.1.5) 
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการเชื่อม โยงภาคเศรษฐกิจหลักกับ
เศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 3.2) พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3.2.3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
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และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเสริมสร้าง ขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถ ใช้ประโยชน์จากการพัฒนา  

17.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
(สอดคล้อง 7 นโยบาย)  

นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 3 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  

2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูนอย่าง
สม พระเกียรติ 

3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) ระดับ
ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้ตระหนัก
รู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้าง
ความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจาเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) นาศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ  

นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
1) แผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ “แผนที ่ 6 : การสร้างความสามัคคี

ปรองดอง”  
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ

แนวทางสันติวิธี  
3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ร่วมกาหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง  

นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”  
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ใน

ชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
3) ตัวชี้วัด (1) จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ 

และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้ง 
ให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู ้นาหลักวิชาการสากลมา
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ประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างสันติสุข 
โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม
ในพื้นที ่ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่ง             
ที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่   
และในต่างประเทศอย่างทั ่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้ม ีการจัดระบบการศึกษาที ่เก ื ้อหนุนให้เกิด             
สภาวะสันติสุข  

นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  

1) แผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ “แผนที ่ 10 : แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด” 

2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความ
ปลอดภัยจากยาเสพติด  

3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้

ถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ  

นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคง

ของชาติจากภัยทุจริต”  
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 

รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  
3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  
4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน

และปฏิเสธ การทุจริต  
นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงทางไซเบอร์  

2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  

3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญด้านไซเบอร์  

4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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15. สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 (พ.ศ. 2563-2565) 

วิสัยทัศน์ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาบูรณาการระดับภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีประสิทธิภาพ โดยน้อมนํา      

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  
พันธกิจ 
1.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระดับภาคอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
2.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3.ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา 
4.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผล 

ต่อการพัฒนาทักษะทีจ่ําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
เป้าประสงค์รวม 
1.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อย่างมี
คุณภาพ 
2.ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21 
4.ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
5.หน่วยงานทางการศึกษามีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม  
2. การพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีทักษะที่จําเป็น ในศตวรรษที่ 21 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง หลักคิดและทัศนคติ  

ที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองดี 
2.ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัย ทาง

การศึกษา 
3.ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการ 

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ในการศึกษาทุกระดับตามบริบทของพ้ืนที่ 

4.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและสมรรถนะที่จําเป็นของผู้เรียน ครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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5.ส่งเสริม โอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพ  

ได้อย่างหลากหลายครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ 

ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.พัฒนาศักยภาพข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  
มาตรการ/จุดเน้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม  
มาตรการ/จุดเน้น 
-พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
-ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในกาเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ 

ตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม) 
-พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย คุกคามรูปแบบใหม่  

(ภัยจากยาเสพติด ภัยไซเบอร์ โรคอุบัติใหม่) 
-ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้อง  

ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
-พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
-สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงาน ทางการศึกษา 

ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
-กํากับ ตรวจติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา การศึกษา 

กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และการดําเนินงานตามนโยบายของกระทวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 มาตรการ/จุดเน้น 
-พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ และภูมิภาค 
-ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
-ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
-สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาอาชีพระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน 

การศึกษาด้านอาชีพในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีพตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ โดยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีทักษะ ที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 

มาตรการ/จุดเน้น 
-สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
-พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและสมรรถนะที่จําเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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-พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบ หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตาม หลักสูตรที่กําหนดและ 
ให้เป็นไปตามบริบทและศักยภาพของผู้เรียน 

-พัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรด้านการศึกษาของพ้ืนที่ให้เกิด ประสิทธิภาพในการบริหาร 
จดัการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
มาตรการ/จุดเน้น 
-ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่าง 

หลากหลายครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละ

บุคคล 
-พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
-ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนเข้าถึงการ  เรียนรู้อย่างทั่วถึง
และ 

มีคุณภาพ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
-ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่พิการ ด้อยโอกาสและเด็ก พิเศษให้สามารถเข้า

รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มาตรการ/จุดเน้น 
-ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
มาตรการ/จุดเน้น 
-ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/ บริการประชาชน 
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของภาคให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็น ปัจจุบันและทัน

ต่อการใช้งาน 
-สร้างนวัตกรรมการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
-พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ เฝ้าระวังและติดตาม พฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
-ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื ่น เพื ่อยกระดับ
สมรรถนะ 

การปฏิบัติงาน 
-ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

ตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) และออนไลน์ (On line) 
 

 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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วิสัยทัศน ์(VISION)          
“การศึกษาของจังหวัดแพร่ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

 
พันธกิจ (MISSION) 

1. สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคุณธรรม 
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ ำในสังคม พร้อมรับ             
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงโอกาส ในการศึกษาและเรียนรู้            
ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา       
ทุกระดับ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
ค่านิยม  TEAMWINS 
  T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
       I  = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                            
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                               
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค ์
เป้าประสงค์ที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ 2 กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา มีองค์ความรู้เทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพ         
การแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสู่สากล 
 เป้าประสงค์ที่ 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา มีทักษะ ความรู้ความสามารถและมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพโดยไม่กำจัดเวลาและสถานที่ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ อย่างทั่วถึง 
 เป้าประสงค์ที่ 5 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม     
ภาษา  มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในการ
ดำรงชีวิต 
 เป้าประสงค์ที่ 6 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป้าประสงค์ที่ 1 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่                                                                       

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป้าประสงค์ที่ 2 
1. กำลังคนมีทกัษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
2.  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 

เฉพาะด้าน 
3.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ ่มทาง

เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะ ที่จำเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21    
     2.   คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
    3.  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมี  
คุณภาพและมาตรฐาน       

4.  แหล่งเรียนรู ้ สื ่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื ่อการเรียนรู ้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่        

5.  มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ        
6.  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน       
7.  พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                                             
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย                         

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 5 
1. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ      
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ       
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ  

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 6 
1. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ              

มาตรฐานการศึกษา  
2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน       

และพ้ืนที่     
3. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน  

สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ        
4. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม               

สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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การวิเคราะห์สภาพองค์กรทางการศึกษา (SWOT Analysis) 
 

 การวิเคราะห์สภาพองค์กรในสถานการณ์ของการจัดการศึกษาจังหวัดแพร่ในภาพรวม  
ได้จัดทำ SWOT Analysis โดยประเด็นการวิเคราะห์ภายนอก ใช้ หลัก STEP  ส่วนการวิเคราะห์ภายใน
ใช้หลัก 2S 4M ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ปัจจัยภายนอก  (External Environment) .ใช้หลัก STEP คือ 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural Factors : S) 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and legal Factors : P) 

ปัจจัยภายใน (Internal Environment) .ใช้หลัก  2S 4M คือ 
1. โครงสร้างและนโยบาย (Structure : S1) 
2. บริการและผลผลิต ( Service and Products : S2 ) 
3. บุคลากร  ( Man : M1 ) 
4. ประสิทธิภาพทางการเงิน   ( Money  : M2 ) 
5. วัสดุทรัพยากร  ( Material  : M3 ) 
6. การบริหารจัดการ  ( Management  : M4 ) 

    
 
1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  แสดงให้เห็นดังตารางต่อไปนี้ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Social–Cultural Factors: S ) 
 

โอกาส (opportunities) อุปสรรค (Threat) S 
1.ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา เป็นสังคม สงบสุข  
อบอุ่น น่าอยู่ ช่วยเหลือ เกื้อกูล มีปัญหาและเกิด
อาชญากรรมน้อย 
2.ประชาชนให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาทำให้
อัตราการเข้าเรียนและเรียนต่ออยู่ในระดับสูง  
3.เป็นสังคมที่เห็นคุณค่า ประโยชน์ของการศึกษา
ส่งผลให้มีการสนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบ      
ที่หลากหลาย 
4.จังหวัดแพร่ มีเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและ 
ประเพณีที่ดีงาม มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่สนับสนุนการจัดการศึกษา 

1. ปัญหาการหย่าร้าง การประกอบอาชีพต่างถิ่น 
ส่งผลให้เด็กต้องอาศัยอยู ่กับญาติ ขาดการดูแล 
เอาใจใส่ของผู ้ปกครอง ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 
2. การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมบริโภคนิยมตามยุค
โลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้เด็กนักเรียนและเยาวชน     
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงและประชาชน 
มีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนใน
เมือง ทำให้โรงเรียนในชนบทมีจำนวนนักเรียน
ลดลง ส่งผลให้มีสถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 
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ด้านเทคโนโลยี  (Technological Factors : T ) 

 
โอกาส (opportunities) อุปสรรค (Threat) S 

1ร ะบบ โ ค ร งส ร ้ า งพ ื ้ น ฐ านท ี ่ ท ั ่ ว ถ ึ ง  แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล ความรู้ 
ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย 
2. ภาครัฐและเอกชน เข้ามาส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้มีสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างทั่วถึง 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้ว ัสดุ
อุปกรณ์ที่รองรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ต้องใช้
งบประมาณจำนวนมาก 
2. เด็กและเยาวชน ขาดวิจารณญาณในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและผู้ปกครองขาดความรู้ 
ทักษะ ความสามารถในการแนะนำแก่บุตรหลาน 
3. การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่แตกต่างกันทำให้
การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ  
4.  ขาดการส ่ ง เสร ิมการทำว ิจ ัยและการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E ) 
 

โอกาส (opportunities) อุปสรรค (Threat) S 
1.ประชาชนนำแนวปฏ ิบ ัต ิตามปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู ่ด ีข ึ ้น ส ่งผลให้ม ีการสนับสนุนการจัด
การศึกษามากขึ้น 
2.ร ัฐบาลม ีนโยบายกระต ุ ้นเศรษฐก ิจ ทำให้
ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้อยา่ง
หลากหลาย ทำให้ เก ิ ดสภาพคล ่ อง ในด ้ าน
งบประมาณ มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน ส่งผลให้
ผู้ปกครองมีรายได้มากข้ึน 
3.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นปัจจัย
สำคัญต่อการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
4.การขยายตัวการลงทุนโดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่
อาเซียน 

1. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่เป็นภาค
เกษตรมีรายได้เฉลี ่ยต่อหัวประชากรต่ำส่งผล
กระทบต่อการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 
2. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ 
มีอัตราการเติบโตค่อนข้างน้อย 
3. นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน มีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการศึกษาไม่เพียงพอ 
4. การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู ่การ
สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีน้อย 
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ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P ) 
 

โอกาส (opportunities) อุปสรรค (Threat) S 
1.รัฐธรรมนูญ และกฎหมายทางการศึกษา เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาทำให้ประชาชนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต 
2.รัฐนำระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ 
ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ มีความเสมอ
ภาคและได้รับความเป็นธรรม 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ส่งผลให้ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ 
4.นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้
พ ื ้ น ท ี ่ จ ั ง ห ว ั ด แ พร ่ เ ป ็ น ฐ า น  (  Area Base 
Assessment :ABA) ส่งผลให้มองเห็นภาพรวมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดได้ทั้งระบบ 
5.ภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ความสำคัญต่อการศึกษาโดยสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาในการจ ัดการศึกษา 
พัฒนาครูบุคลากรและนักเร ียนอย่างต่อเนื ่อง
(นโยบายประชารัฐ) 
6.นโยบายการกระจายอำนาจและการปฏ ิรูป
การศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษามี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
7 การเข ้าส ู ่ประชาคมอาเซ ียน ส ่งผลให ้การ
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาอ่ืนที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1.การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐบ่อยครั ้ง ส่งผลให้การขับเคลื ่อนการปฏิรูป
การศึกษาเป็นไปอย่างล่าช ้า  เกิดความสับสน      
ในทางปฏิบัติ 
2.การออกกฎหมายทางการศึกษาในบางประเด็น    
ไม ่ เป ็นไปตามระยะเวลาท ี ่กำหนด ส ่งผลให้        
การกำหนดทิศทางการศึกษาไม่ชัดเจน 
3. การจัดสรรงบประมาณรายหัว ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา โดยใช้อัตราเดียวกันไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) แสดงให้เห็นดังตารางต่อไปนี้ 

 
ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) S1 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.การกำหนดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา    
ของหน่วยงานทางการศึกษาช ัดเจนส ่งผลให้        
การกำกับการประสานงานการส่งเสริมการนิเทศ
ติดตาม และการประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบ
ครบวงจร 
2.การจัดการศึกษาของจังหวัดแพร่มุ ่งยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานอาชีพ สู่สากล บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย  
3.การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่       
ท ี ่สอดคล ้องก ับบร ิบท นโยบายของร ัฐ  และ        
ความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม 
4.คณะกรรมการด้านการศึกษาในจังหวัดทุกระดับ 
ทำหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ 
การจัดการศึกษาบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.การส่งเสริมให้ครูและผู ้บริหารทางการศึกษา  
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพการศึกษาทาง
การศึกษาสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
โดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพและเทคนิคการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
6. หน่วยงานทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษา
แบบทวิภาคี (สถานประกอบการ) ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสาย
อาชีพ 
7. หน่วยงานทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษา
แบบทวิศึกษา (หน่วยงานทางการศึกษาด้วยกัน) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวน
ผู้เรียนสายอาชีพ 

1. การเปล ี ่ ยนแปลงนโยบายและผ ู ้ บร ิห าร           
ทางการศ ึกษาส ่ งผลให ้การพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
2. นโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
มีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ 
3. ความร ู ้ความเข ้าใจของสถานประกอบการ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาแบบทวิ
ภาคี และสถานประกอบที่มีความพร้อมยังมีน้อย 
4 . นโยบายประชาคมอาเซ ียนทำให้เก ิดความ
เสียเปรียบทางอาชีพของคนไทย เนื่องจากข้อจำกัด
ด้านภาษา 
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ด้านผลผลิตและบริการ (Service) S2 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การให้บร ิ การทางการศ ึกษาครอบคลุ ม
ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ  
2. การจ ัดทำหลักส ูตรสถานศึกษาสอดคล ้อง
หลักสูตรการศึกษาชาติ บริบทและตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 
3. ประชากรทุกกลุ ่มเป้าหมายที ่ได ้ร ับบริการ       
ทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา       
ในภาพรวมของจังหวัดแพร่ มีค ่าเฉลี ่ยส ูงกว่า
ระดับประเทศ 
5. ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีโอกาสเรยีน
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและมีงานทำ 

1. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนระดับ
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานและจากการประเมิน           
O-NET ปีการศึกษา 2558 ชั้น ป.6 ม.3 และม.6   
มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ควร
ปรับปรุงในกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา 
2. ขั ้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบของทาง
ราชการ ทำให้การบริการและอำนวย ความสะดวก
แก่ประชาชน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 
 
 

ด้านบุคลากร (Man) M1 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัยของราชการเป็น
แบบอย่างที่ด ี
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุ ่งมั่น        
มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองส่งผล      
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศ ึกษาอย ่างต ่อเน ื ่อง ส ่วนใหญ่มีค ุณว ุฒ ิทาง
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

1. ขาดแคลนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  และ
วิชาชีพเฉพาะ   
2. บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
และสถานศึกษาไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งขาดแคลนบุคลากรที ่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นอัตราจ้าง      
ไม่มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
4. ขาดการส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี ่ยน
บ ุคลากรจากสถาบ ันการศ ึกษา/หน ่วยงาน           
ในต่างประเทศ และบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
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ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money ) M2 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการกระจาย
อำนาจด้านงบประมาณในลักษณะจัดสรรเป็น
วงเงินรวมและเงินอุดหนุนรายหัวส่งผลให้สามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้คล่องตัวตรงตามความ
ต้องการ 
2. ความสามารถในการระดมทรัพยากรจากภาครัฐ 
ร ัฐว ิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้ปกครอง/ชุมชนส่งผลให้มีทรัพยากร
สำหรับจัดการศึกษา 
3. การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินที ่ทันสมัย        
โดยระบบ GFMIS ทำให้เบิกจ่ายงบประมาณได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

1. สถานศึกษาขนาดเล็กเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การกระจายอำนาจด้านงบประมาณโดยระบบ 
GFMISไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
3. การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดบางครั้ ง
ล่าช้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Materials) M3 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สถานศึกษานำสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ ในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
2. สถานศึกษามีส ื ่อ ICTทำให้นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
3. สถานศึกษาสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ก ับแหล่งเร ียนรู ้และสถานประกอบการอย ่าง
หลากหลาย 
4. มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำมา
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. ขาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ประจำจังหวัด  (วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ) และ
ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ประจำจ ังหว ัด เพ ื ่อให ้บร ิการ แก่น ักเร ียน            
ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน 
2. ว ัสด ุอ ุปกรณ์ คร ุภ ัณฑ์ และสื ่อเทคโนโลยี
การศ ึกษาบางรายการ ไม ่ ได ้มาตรฐานขาด          
การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเร ียนรู้
ประจำจังหวัด 
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ด้านบริหารจัดการ (Management)  M4 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาตามหล ักปร ัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการบริหารเชิงกลยุทธ์
อย่างเป็นระบบ 
2. มีการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3ม ี โครงสร ้างบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของจ ั งหวัด          
ในรูปแบบใหม่ ที่ชัดเจน ครอบคลุม ขอบเขตในการ
ปฏิบัติงานของทุกองค์กรการศึกษา 

1. ขาดระบบฐานข ้อม ูลศ ูนย ์สารสนเทศจ ั งหวัด         
(Data Based) ที่เป็นเอกภาพส่งผลให้การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการวางแผนขาดประสิทธิภาพ (Unity) 
2. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ขาดการประสานงาน
และบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ยังอ่อนด้อยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรการศึกษาจังหวัดแพร่ โดยเทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis จากการวิเคราะห์ป ัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factors) และปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) สรุปผลจากข้อค้นพบในประเด็นสำคัญรวมทั้งอภิปรายผลจาก
การวิเคราะห ์ ในรายละเอียดต่อไปนี้ 

   ก. ผลการวิเคราะห์ภายนอก (External Factors Analysis) ผลสรุปในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก สรุปได้ดังนี้ 
               1) ด้านโอกาส (Opportunities) จำแนกประเด็นการค้นพบในองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
    1.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social–cultural) พบว่า คุณลักษณะของประชาชน
จังหวัดแพร่ มีพื้นฐานชีวิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมพระพุทธศาสนา ทำให้สังคม
น่าอยู่ ประชาชนให้ความสำคัญกับการศึกษา ทำให้อัตราการเรียนต่ออยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เป็นสังคม         
ที ่เห็นคุณค่า ประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้มีการสนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบที ่หลากหลาย 
นอกจากนี้ยังเป็นสังคมที่มีเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ 
    1.2 ด ้านเทคโนโลยี   (Technological) พบว่า ระบบโครงสร้างพื ้นฐานที ่ท ั ่วถึง          
และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล          
ความรู้     ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย  ภาครัฐและเอกชน เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาก
ขึ้น      ส่งผลให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างทั่วถึง   
    1.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic) พบว่า ประชาชนได้นำแนวปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ทำให ้ประชาชนมีความเป็นอยู ่ด ีข ึ ้น เก ิดการขับเคล ื ่อนและสนับสนุน                
ด้านการจัดการศึกษาในพื ้นที ่ ในขณะเดียวกันการที่ร ัฐบาลมีนโยบายกระตุ ้นเศรษฐกิจ ทำให้ เกิด            
การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เกิดสภาพคล่องในการลงทุนและงบประมาณ 
สำหรับด้านเศรษฐกิจการศึกษามีการจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
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มากยิ ่งขึ ้น เกิดการขยายตัวในการลงทุน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื ้นฐานการศึกษาพร้อมต่อ                 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป  
    1 .4  ด ้ านการ เม ืองและกฎหมาย (Political and Legal) พบว่ า  ร ั ฐธรรมนูญ               
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา
และรับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง รัฐมีการนำระบบธรรมาภิบาลมาใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์                  
ต่อผู้รับบริการ เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ส่งผลต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง นโยบายการประเมินภายนอก    
เชิงพื ้นที ่ (ABA Model) ส่งผลต่อการมองภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั ้งระบบ นอกจากนี้         
ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษาทั ้งระบบ เช่น 
นโยบายประชารัฐ นโยบายกระจายอำนาจในการปฏิรูปการศึกษา ได้สร้างประสิทธิภาพ และความเข้มแข็ง
ให้กับโรงเรียนมากขึ้นส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสื่อสาร      
เพ่ือการเรียนการสอน  ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน  
   2) ด้านอุปสรรค (Threats) จำแนกประเดน็การค้นพบในองค์ประกอบด้านต่างๆ ดังนี้                    
    2.1 ด ้านส ังคมและว ัฒนธรรม (Social–cultural) พบว่า ในพื ้นที ่ประสบปัญหา             
การหย่าร ้างค่อนข้างสูง ครอบครัวแตกแยก ทำให้น ักเร ียนต้องอาศัยอยู ่ก ับญาติ ขาดการดูแล                  
เอาใจใส่จากผู้ปกครอง ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียน และในวงกว้างสภาพพื้นที่                
ได้ปรับเปลี ่ยนเป็นสังคมบริโภคนิยมตามกระแสโลกาภิว ัฒน์ ส ่งผลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์                
ของเด็กเยาวชน ผลกระทบที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน           
ขนาดใหญ่ ส่งผลต่อจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เพ่ิมมากข้ึน  
    2.2 ด ้านเทคโนโลยี (Technological) พบว ่า ความก ้าวหน ้าของเทคโนโลยีส ่งผล            
ให้ว ัสดุอุปกรณ์ที ่รองรับเปลี ่ยนไปอย่างรวดเร็ว ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  เด็กและเยาวชน               
ขาดวิจารณญาณในการใช้สื ่อเทคโนโลยีที ่เหมาะสมและผู ้ปกครองขาดความรู้ ทักษะ ความสามารถ             
ในการแนะนำแก่บุตรหลาน การจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีแตกต่างกันทำให้การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ขาดประสิทธิภาพ และขาดการส่งเสริมการทำวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
    2.3 ด ้านเศรษฐกิจ (Economic) พบว ่า  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่เป็น          
ภาคเกษตรมีรายได้เฉลี ่ยต่อหัวประชากรต่ำส่งผลกระทบต่อการระดมทรัพยากรเพื ่อจัดการศึกษา           
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ มีอัตราการเติบโตค่อนข้างน้อย นักเรียนที่มาจากครอบครัว
ที่ยากจน  มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษาไม่เพียงพอ และมีการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การ
สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีน้อย 
   2.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal พบว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบาย   
การจัดการศึกษาบ่อยครั้ง  ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาที่เป็นไปอย่างล่าช้าเกิดความ
สับสนในการปฏิบัติ เนื่องจากนโยบายมีมาก และซ้ำซ้อนหลายประเด็น นอกจากนี้การออกกฎหมาย         
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้การกำหนดทิศทางไม่ชัดเจน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณรายหัว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาที่มีอัตราเท่ากัน      
ส่งผลกระทบต่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
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           ข. ผลการวิเคราะห์ภายใน ( Internal Factors analysis) ผลสรุปในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน เพื ่อการกำหนดจุดแข็ง (Strengths) ของการพัฒนาและเพื ่อขจัดจุดอ่อน 
(Weaknesses) ในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
              1) ด้านจุดแข็ง (Strengths) พบว่าองค์กรทางการศึกษาของจังหวัดแพร่มีจุดแข็ง 
(Strengths) เป็นโอกาสของการพัฒนา ได้แก่ 
                        1.1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) พบว่า กำหนดโครงสร้างการศึกษาที่มี
ความชัดเจนส่งผลต่อประสิทธิภาพการนิเทศ กำกับ ติดตาม มีการกำหนดนโยบาย  การจัดการศึกษา       
มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากลและสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) มีการกำหนดแบบ
การพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพบริบท จากประสิทธิภาพและความชัดเจนในเชิงโครงสร้าง 
เชิงนโยบายและการกำหนดแบบปฏิบัติที ่กล่าวมานั ้น ส่งผลต่อบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา          
ของบุคลากรทุกระดับเกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader Change) ส่งผลต่อการพัฒนาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 
                          1.2 ด ้านการบร ิการและผลผลิต (Service / Products)  พบว ่า จ ังหว ัดแพร่              
ได้มีบริการทางการศึกษาที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่ทั ่วถึงและมีคุณภาพ มีการจัดทำ
หลักสูตรการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับการศึกษาชาติและสภาพท้องถิ่น ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
ทางการศึกษาที่กระตุ้นให้เกิด คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมของจังหวัดแพร่มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศส่งผลต่อการสร้างโอกาสและอัตรา
การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                 1.3 ด้านครูและบุคลากร พบว่า (Man) พบว่า จังหวัดแพร่ มีจุดแข็งในด้านบุคลากร   
ท ี ่ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ย ึดมั ่นในระเบียบว ิน ัยในการทำงานเป็นแบบอย่างที ่ดี  ม ีความมุ ่ งมั่น                       
มีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเองส่งผลต่อการความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และคุณภาพการศึกษา 
       1.4 ด ้านประส ิทธ ิภาพทางการเง ิน  (Money)  พบว ่า ม ีการกระจายอำนาจ                
ทางด้านการเงิน/งบประมาณได้ทั่วถึงในรูปแบบการจัดสรรในวงเงินรวมและเงินอุดหนุนรายหัวส่งผลต่อความ
คล่องตัวในการบริหารสามารถระดมทรัพยากรภาครัฐ เอกชนและท้องถิ ่นในการจัดการศึกษาได้           
อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการเบิกจ่ายงบประมาณที่ทันสมัยจากระบบ GFMIS ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำป ี
      1.5 ด ้าน ว ัสด ุ อ ุปกรณ์การศึกษา  (Materials) พบว่า มีการนำสื ่อเทคโนโลยี                
ที่ทันสมัยมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ ICT ที่ช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งสถานศึกษาสามารถ
บูรณาการปรับใช้สื ่อเพื่อการเรียนรู้ได้หลากหลายและใช้องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริม       
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.6 ด้านการบริหารจัดการ (Management) พบว่า จังหวัดแพร่มีการจัดการศึกษาโดยยึด
หลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
ระบบบริหารแบบเครือข่ายที่ส่งผลต่อหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายใต้โครงสร้างรูปแบบ         
การบริหารการศึกษาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดในรูปแบบใหม ่
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              2)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
               สำหรับจุดอ่อนในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ซึ่งจำแนกในแต่ละด้านประกอบด้วย 
                  1.1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) พบว่า จ ังหวัดแพร่มีการเปลี ่ยนแปลง           
ในเชิงโครงสร้างและนโยบายของผู้บริหารที่บ่อยครั้งและต่อเนื่องที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่ 
นอกจากนี้ยังพบว่านโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษามีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ 
                  1.2 ด้านการบริการและผลผลิต (Service /Products)  พบว่า จังหวัดแพร่ผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมายังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ที่ควรปรับปรุงหลายกลุ่ม
สาระการเร ียนรู้  และขั ้นตอนการบริการตามระเบียบของทางราชการ เพื ่ออำนวยความสะดวก                 
ยังขาดประสิทธิภาพ 
                  1.3 ด้านครูและบุคลากร พบว่า (Man) พบว่า จังหวัดแพร่ยังขาดแคลนครใูนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลักและจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรยังขาดทักษะความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน อีกท้ังครูอัตราจ้างไม่มีความมั่นคงและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  1.4 ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) พบว่า จังหวัดแพร่มีจำนวนสถานศึกษาขนาด
เล็กเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ระบบการใช้ 
GFMIS ยังไม่ครอบคลุมในทุกโรงเรียน ทำให้ประสิทธิภาพในการจัดสรร การเบิกจ่ายจากต้นสังกัด         
เกิดความล่าช้า  
  1.5 ด้าน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา  (Materials) พบว่า จังหวัดแพร่ยังขาดศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา (ICT) รวมทั้งศูนย์การเรียนรู ้ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้บริการแก่บุคลากร 
นักเรียน และทุกฝ่าย นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ยังด้อยคุณภาพขาดการบำรุงรักษา 
                  1.6 ด้านการบริหารจัดการ (Management) พบว่า จ ังหวัดแพร่ย ังศ ูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา (ICT) ระดับจังหวัดที่จะเป็นศูนย์ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียน
ให้ดีขึ้น รวมทั้งขาดหน่วยงานกลางในการประสานข้อมูลและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
 
บทสรุปการวิเคราะห์ 
  บทบาทสรุปการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ก. การวิเคราะห์สภาพภายนอกขององค์กร  มีข้อค้นพบดังนี้ 
   โอกาส  (Opportunity) มีข้อค้นพบที่สำคัญ 
   1) คุณภาพสังคมและคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู ้มีส ่วนร่วมทุกฝ่ายได้เขามา              
มีบทบาทในการจัดการศึกษา รวมทั้งการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   2) ได ้นำหล ักปร ัชญาของ เศรษฐก ิจพอเพ ียงมาใช ้ เป ็นแนวปฏ ิบ ัต ิ ในว ิ ถ ี ช ี วิ ต                     
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการขยายตัวในเชิงเศรษฐกิจและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   3) วิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดแพร่โดยพื้นฐานเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ทำให้สังคม
สงบสุขน่าอยู่และมุ่งเน้นงานสำคัญให้การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ 
   อุปสรรค (Threats) มีข้อค้นพบ ดังนี้ 
   1) หน่วยงานการเมืองเปลี ่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลและเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื ่อน
นโยบายตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เกิดผลในเชิงซ้ำซ้อนในหลายประเด็น 
   2) สภาพเศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาคการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดรายได้
ต่อหัวของประชากรที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ เศรษฐกิจครอบครัวยังมีสภาพที่ยากจน 
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   3) ปัญหาสังคมที่มีอัตราการหย่าร้างค่อนข้างสูง เกิดภาวะครอบครัวแตกแยก ทำให้จำนวน
ประชากร วัยเรียนในกลุ่มเสี่ยงจากปัญหาสังคม มีค่อนข้างมาก เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
   
 ข. การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร  มีข้อค้นพบ ดังนี้ 
   จุดแข็ง  (Strengths) 
   1) ได้มีการกำหนดโครงสร้างที ่ช ัดเจน มีนโยบายชัดเจนมุ ่งสู ่ความเป็นสากลและมุ ่งสู่                  
ความเป็น ASEAN 
   2) ได้มีการจัดบริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนได้ครอบคลุม ทั่วถึงและมีคุณภาพ            
ทุกระบบและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   3) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัยในการทำงาน 
   4) มีการกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณและการเงินได้อย่างทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย (CRMIS) 
   5) มีการนำเอาสื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT) มาใช้อย่างหลากหลาย   
เกิดคุณภาพปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารเชิงกุลยุทธ์ 
   จุดอ่อน  (Weakness) 
   1) มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายการศึกษาจากต้นสังกัด ที่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาในพ้ืนที ่
   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพ้ืนฐาน ยังมีค่าเฉลี่ย ต่ำกว่าร้อยละ 50 
   3) ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านในบางกลุ่มสาระ รวมทั้งบุคลากรขาดทักษะ ความรู้เฉพาะ
ด้านในการปฏิบัติงาน 
   4) ปริมาณสถานศึกษาขนาดเล็กที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา
หลากหลายด้าน 
   5) สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ยังขาดแคลนศูนย์สื ่อ ICT เพื่อเป็นอุปกรณ์การจัดระบบฐานข้อมูล
การศึกษาและการบูรณาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นฐาน 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ SWOT Matrix 
 

 
 

       ภายใน(Internal) 
 
 
 
 
 
 
 

     ภายนอก 
   (External) 

 

โอกาส ( O ) 
1. เป ิดโอกาสในการมีส ่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการจัด   
การศึกษา 
2. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ
ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการปฏิบัติของสังคม 
3. ชาวแพร่โดยพื้นฐานเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสังคม
เป็นสุข มุ่งสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

อุปสรรค ( T ) 
1. มีการเปลี่ยนแปลงเชิงกฎหมายและการเมอืง   
บ่อยครั้งส่งผลต่อ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
2. สภาพ เศรษฐก ิ จ ช ุ ม ชนม า  จ ากภาค
เกษตรกรรมทำ ให้รายได้เฉลี ่ยรายหัวอยู ่ใน
เกณฑ์ต่ำ อีกทั้งสภาพ  ครอบครัวยากจน 
3. ปัญหาทางสังคมที่ส่งผลต่ออัตราการหย่าร้าง
ที่สูงก่อให้เกิดประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก 
4. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผล   กระทบต่อทุก
ภาคส่วน 

จุดแขง็ ( S ) 
1. ม ี ก ารกำหนดโครงสร ้ า งและ
นโยบายการศึกษาชัดเจนมุ ่งสู่สากล
และ ASEAN 
2. จัดบริการการศึกษาได้ครอบคลุม 
3. บ ุคลากรม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม           
ยึดมั่นในระเบียบวินัย 
4. ม ี ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ำ น า จ ด ้ า น
งบประมาณ อย่างทั่วถึง 
5. มีการนำเอา ICT มาใช้ในการศึกษา
อย่างแพร่หลาย 

กลยุทธ์ SO 
( กลยุทธ์เชงิรุก : Aggressive ) 

1. ส่งเสริมให้ประชากรที่อยู่ในวัยทำงานได้รับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ที่สนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน(s2,s5,o1,o2) 
2. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ (s3,o2,03) 
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ ปราชญ์ชาวบ้าน บุคลากรเชี ่ยวชาญ
เฉพาะทางเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
(s1,s5,o1,o2) 
4 ส่งเสร ิมการกระจายอำนาจ การมีส ่วนร่วม ความ
รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการศึกษา สู่สถานศึกษาให้มี
อิสระและคล่องตัว (s1,s4,o1,o3) 
5.พัฒนาศักยภาพประชากรบนพื้นฐานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ ่นจังหวัดแพร่และยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต (s2,s3,o2,o3) 
6.ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (s1,o1,o3) 

กลยุทธ์ ST 
( กลยุทธ์พัฒนาองค์การ:Turnaround ) 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                                             
(s2,s3,t2,t3) 
2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
(s3,s5,t1,t4) 
3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัย ผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้เป็น
ฐานในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาการจัด
การศึกษา (s3,s5,t1,t4) 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ในการบริหารจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน (s1,s5,t1,t4) 
5. ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ (s3,s5,t1,t4) 
 

จุดอ่อน ( W ) 
1. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
นโยบายบ่อยครั ้งส ่งผลต่อการจัด
การศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนยังไม่ถึง 
50% 
3. ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน 
4. มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่ม
มากขึ้น 
5. ขาดศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการและการบริหารจัดการ
สื่อยุคใหม่ 
 

กลยุทธ์ WO 
( กลยุทธ์ป้องกัน : Defensive ) 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทุกระบบอย่างเสมอภาค 
ทั่วถึง  มีคุณภาพ และมาตรฐาน (w1,w5,o1) 
2. เสริมสร้างให้องค์คณะบุคคล และหน่วยงานทางการ
ศึกษาจังหวัดแพร่ใช้หลัก ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  
(w1,w5,o1,o3) 
 

กลยุทธ์ WT 
( กลยุทธ์ประคองตัว: Retrenchment) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย 
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา และ
ท้องถิ่น 
(w1,w5,t1) 
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สรุปงบประมาณโครงการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2564-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 
 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
(ข้อ) 

ปี 2564 ปี 2565 ชาติ ศธ. สป. 
1. ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ 

80,000 914,500 6 6 5 

2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภายใต้
แนวคิดความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship : XYZ) 

38,900 
 

383,000 3 3 3 

3. ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของ กศจ. 

100,000 635,500 
 

6 6 5 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่แบบบูรณา
การโดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมรูปแบบการจัด
องค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix organization)    

0 1,307,700 3 3 3 

5. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของเด็ก 
และเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็น 
Young Start up 

0 2,603,600 3,4 3,4 3,4 

6. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในจังหวัด  

10,000 2,701,600 3 3 3 

7. Multiple Intelligences Child Win           0 459,000 3 3 3 
8. Innovation  For Thai Education (IFTE)  
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา
จังหวัดแพร่   

220,685 284,000 3 3 3 

9. ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ 

56,000 100,000 3 3 3 

10. ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำ
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

61,600 100,000 3 3 3 

11. สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

309,690 400,000 3 3 3 

12. ส่งเสริม สนับสนุนการตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่  
 

45,000 50,000 1 1 1 
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โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
(ข้อ) 

ปี 2564 ปี 2565 ชาติ ศธ. สป. 
13. ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 

30,000 50,000 3 3 3 

14. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์ 

30,000 50,000 3 3 3 

15. ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 10,000 30,000 3 3 3 
16. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและ
บริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน  
จังหวัดแพร่   

33,600 50,000 6 6 6 

17. นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 

10,000 30,000 3 3 3 

18. การขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรู้เป็น
แบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและ   
การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)   
ในโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ                    

40,000 50,000 3 3 3 

19. ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ 

93,200 100,000 3 3 3 

20. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน 

12,000 30,000 3 3 3 

21. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 

61,872 70,000 3 3 3 

22. การตรวจติดตามเพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอก
ระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID-19) 

14,800 20,000 6 6 5 

23. ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

14,200 20,000 3 2 3 

24. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE 

40,000 50,000 1 1 1 

25. คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  

9,600 15,000 3 2 3 

26. นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  10,000 25,000 3 2 3 
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โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
(ข้อ) 

ปี 2564 ปี 2565 ชาติ ศธ. สป. 
27. โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  9,600 25,000 3 2 3 
28. ฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

279,600 300,000 3 2 3 

29. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

42,000 50,000 1 1 1 

30. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ 

296,600 0 1 1 1 

31. บูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 146,400 0 5 2 3 
รวม 2,105,347 10,853,900    
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คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่ 111/2564 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ 
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กองบรรณาธิการ 
 
ที่ปรึกษา 
 นายอดุล  เทพกอม   ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล  รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

วิเคราะห์  ตรวจสอบ 

 นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวบุษบา  สุกแก้ว   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 
รวบรวม สรุป ประมวลผล จดัทำรูปเล่ม 

นางสาวสุธีกานต ์ คมสัน   เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ 
      และระบบ ICT 

นายศรัณย์  พรกิตติธีรกุล   เจ้าหน้าที่งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
6/1-3 ถนนสันกลำง ซอย 5 ต ำบลในเวียง  อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ 0 5459 8271 โทรสำร 0 5459 8272


