คำนำ
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นกลไกที่สาคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากประสิทธิผลของการศึกษาส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคมของ
ประเทศ และการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ต้องดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และ
สามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้น ที่ จึง มีน โยบายให้ ส านัก งานศึก ษาธิการภาค 1-18 ซึ่ ง มีภ ารกิจส าคั ญ ในการกาหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนา
ด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 ส านั กงานศึก ษาธิก ารภาค 2 จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ทาแผนพั ฒ นา
การศึกษาภาค 2 พ.ศ. 2560 -2564 เพื่อกาหนดทิศทางและเป้าหมายการดาเนินงานการจัดการศึกษาใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง) สาหรับให้หน่วยงานที่
จัดการศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ตามกรอบระยะเวลา โดยมีการ
สื่อ สาร ถ่ ายทอดตั ว ชี้วั ด จากแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาดั ง กล่ า วไปสู่ห น่ ว ยปฏิ บั ติใ นพื้น ที่ แต่ เนื่ อ งจากใน
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 มีปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ แผนการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.
2560-2579 นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการจัดการศึกษาตลอดจนทิศทางการ
พัฒนาในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย สานักงานศึกษาธิการภาค 2
จึงเห็นสมควรดาเนินการทบทวนทิศทางและปรับปรุงแผนการพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2560-2564
เพื่อให้ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
สานักงานศึกษาธิการศึกษาธิการภาค 2 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ ในการ
ดาเนินการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.
2560-2564 (ฉบับปรับปรุ ง ) จะเป็นแนวทางในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน สถานศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้การพัฒนาการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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น.ส.ศิรินทิพย์ ยงวณิชย์
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รองศึกษาธิการภาค 2
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป. ลพบุรี เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป. อ่างทอง
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป. สิงห์บุรี
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.2
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป. สิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลพบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2

ฉบับปรับปรุง ส่งสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2560
สกศ. แจ้งให้ทบทวน ตำมหนังสือที่ ศธ.0302/ว774 ลงวันที่ 15 มีนำคม 2560
เรื่อง กำรจัดทำทิศทำงแผนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและภำค

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การศึกษาถือเป็นตัวชี้วัดหลักตัวหนึ่งในการพิจารณาขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว
(Long Term Competitiveness) ของทุกประเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประชากรและ
สังคมให้เป็นไป ตามเป้าประสงค์ที่แต่ละประเทศกาหนดไว้ ดัง นั้น ประสิทธิผลของการศึกษาจึง ส่ง ผล
โดยตรงต่ อ การพั ฒ นาทุ ก ๆ มิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม ในขณะที่ โ ลกก าลั ง เข้ า สู่ ยุ ค แห่ ง การ
เปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทุกประเทศทั่วโลกจึง
กาหนดทิศ ทางการผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คนของประเทศตนให้มี ทั กษะและสมรรถนะระดั บ สูง และมี
ความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น สาหรับประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคน โดยมีการศึกษา
เป็นเครื่องมือ สาคัญ จากความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดัน ภายใน
ประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง และปัญหาคุณภาพของคนไทย ปัญหา
ต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงาน
หลักในการจัดทาแผนแม่บททางการศึกษาระยะยาว จึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ขึ้น โดยนากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มากาหนดเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้
สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยวางเป้า หมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้ าหมายด้านผู้เรีย น
(Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) และเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ได้แก่ 1) ประชากร ทุกคนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุขี ดความสามารถเต็มตามศั กยภาพ (Quality) 4) ระบบการบริหารจัดการ ศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) และ 5) ระบบการศึกษา
ที่สนองตอบและก้า วทั นการเปลี่ย นแปลงของโลกที่ เป็ นพลวั ตและบริ บทที่เ ปลี่ ยนแปลง (Relevancy)
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ จุ ด มุ่ ง หมาย และเป้ า หมาย ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษา 6
ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 5) การจัดศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพในระบบการจัดการการศึกษา สาหรับกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับเป็นเครื่องมือในการกากับทิศทางการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยยึดกรอบหลักการที่สาคัญอั น
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) และ 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดเป้าหมาย

2
การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เ ป้าหมายอย่างเป็น
รูปธรรม เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชาชนผู้รับบริการ ได้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำภำค 2 (กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564
ในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของ
ประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ซึ่งมีภารกิจสาคัญ
คือ กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้ง
การพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ จึงได้
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 ขึ้น โดยสาระสาคัญ
ของแผน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวชี้วัด ซึ่งได้ จากการ
วิเคราะห์กรอบแนวทางการของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2560-2574 และแผนพั ฒ นา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน
แนวโน้มสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ปัญหาความต้องการพัฒนาของพื้นที่ มาใช้ในการวิเคราะห์ กาหนด
เป็น ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของภาค 2 ภายใต้วิสัยทัศน์ (VISION) “กำรศึกษำมีคุณภำพ ประชำชน
มี ทั กษะรองรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 มี ศั ก ยภำพในกำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น และประเทศ
บนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และกาหนดเป้าประสงค์ (GOALS) ไว้ 5 ประการ ได้แก่
1) ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 2) ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการจัดการศึกษา 3) กาลังคน
มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และการแข่งขันของประเทศ 4) ประชาชน
ทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมดารงชีวิต บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุขและเอื้ออาทร และ 5) การ
บริหารจัดการ ศึกษามีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมียุทธศาสตร์และมาตรการ เพื่อ
ผลักดันให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประกอบด้วย 12
มาตรการ ได้แก่
1. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหาการอ่าน
การเขียนของนักเรียน ให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน การเขียน การพูด และการคิดวิเคราะห์ ให้เป็นวิถีชีวิต
ประจาวัน
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการได้ปฏิบัติและใช้กระบวนการ (Active Learning) ด้วยรูปแบบและ
กิจกรรมที่หลากหลาย
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5. ส่งเสริ มให้สถานศึ กษาจั ดการเรี ยนวิชาอื่น ๆ เป็ นภาษาอั ง กฤษในรูป แบบ English
Program (EP) รูปแบบ Mini English Program (MEP) รูปแบบ English Bilingual Education (EBE)
หรือ English for Integrated Studies (EIS)
6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูทั้งด้านจานวนและสาขาวิชาใช้ช่องทาง
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ความมีวินัย ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ พึ่งพาตนเอง จิตอาสา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ) โดยสร้างวัฒนธรรมที่เป็นระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันในโรงเรียน วัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
8. ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
9. ส่ ง เสริ มให้ สถานศึ กษาจั ด บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและผู้อื่น
10. ส่งเสริม สนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมทั้ง มิติ 4 H สู่กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการบูรณาการทักษะด้าน
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่าให้ มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ด้วยการสนับสนุนด้านแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียน และเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล รวมทั้งอบรมพัฒนาครูในการใช้แผนฯ สื่อฯ และเครื่องมือดังกล่าว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่
1. ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น การพั ฒ นาผู้ บริ หาร ครู และบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ มี ส มรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. เสริมสร้างการพัฒนาครูรายสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศหนุนนา (Teacher
coaching)
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และครูนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และ
สื่อการสอน และอบรมการใช้ให้กับครูเพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
5. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ให้เกิดการศึกษาการเรียนรู้ของครู
ร่วมกัน (Professional Learning Community : PLC) และเกิดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) ขึ้นในสถานศึกษา
6. เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจใน
การทางานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ ประกอบด้วย 8 มาตรการ ได้แก่
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพตามรูปแบบทวิศึกษาในสถานศึกษาสายสามัญ
สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. เร่งรัดให้สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการ กาหนดความต้องการ
ของกาลังคน เพื่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาสายอาชีพ
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เน้นการเรียนรู้คู่การปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการและแหล่งฝึกปฏิบัติอื่นๆ
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาทั้ ง ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนรู้สายอาชีพ
6. สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนสายอาชีพ /ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา
สายอาชีพ
7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนที่ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
พัฒนาการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
8. ส่ง เสริ มการวิ จัย และพัฒ นา และการพั ฒนานวั ตกรรมที่ส อดคล้อ งกั บการพั ฒนา
ท้องถิ่นและประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่
1. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการจัดระบบ และกลไกในการ
เฝ้าระวังการเข้าเรียนและออกกลางคัน ป้องกันและแก้ไขร่วมกัน
2. สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดูแลเด็กตกหล่นและออกกลางคัน
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาสังคม ในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนทุกช่วงวัย
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มี
ความหลากหลายสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
6. พัฒนากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยและสอดคล้องกับ
บริบท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 8 มาตรการ ได้แก่
1. ส่ง เสริ ม สนับ สนุน การพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ลระดับ จั ง หวั ด และหน่ ว ยงานที่ จั ด
การศึกษา โดยจัดให้มีฐานข้อมูลสาคัญ และมีระบบที่สามารถใช้ง านร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่
ครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
2. เร่งรัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ทั้งด้านจานวน และสาขาวิชา โดยการเกลี่ยครู
และความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
3. ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษาทั้งระดับ
เดียวกัน และต่างระดับ
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4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแก้ปัญหาด้านคุณภาพ
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา โดยเน้นความร่ว มมือช่วยเหลือกันระหว่า ง
สถานศึกษา ทั้งในระดับและประเภทเดียวกัน และต่างระดับและต่างประเภทสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชนและท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้มีการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น มีวัฒนธรรม
ในการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและเป็ นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ทั้ง ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. ส่ ง เสริ ม โรงเรี ย นประชารั ฐ หรื อ ลั ก ษณะเดี ย วกั น โดยแสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ และสถานศึกษาอื่นๆ
7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามประเมินผล แบบมีส่วนร่วม
8. ส่ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัดท าแผนยุท ธศาสตร์ การศึกษาแบบบูร ณาการระดั บ
หน่วยงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำภำค 2 ไปสู่กำรปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ. 2560–2564 ไปสูการปฏิบัติ
จาเป็ น ต้ องให้ ค วามส าคั ญ ต่ อการบริ หารจั ด การ เพื่อ ให้ เ กิ ด การประสานความร่ ว มมื อ ในการแปลง
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาไปสู ก ารจัด ทาแผนปฏิ บัติ ราชการประจ าปี และแผนงาน โครงการไดอย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการ ดาเนินงานตามแผนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติไดอย่างเป็นรูปธรรม
1) การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ได้กาหนดแนวทางการ
แปลงแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) เสริมสร้างความเข้าใจในแผนพัฒนาการศึกษา
พรอมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสู การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงศึกษาธิการให้ มีความพรอมและมีส่วนร่วมในการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอย่างเป็นรูปธรรม 2) ประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศการพัฒนาการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาผ่านสื่อ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนงานตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง 3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4) จัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 เพื่อให้ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
4.2 การติดตามและประเมินผล ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้การดาเนินงานเป็นระบบ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ไว้ดังนี้ 1) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมิ นผล รวมทั้ง กาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา โดย
ประสานการติดตามประเมินผล และตรวจสอบผลการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกัน 2) ดาเนินการติดตามความก้าวหน้า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามระบบและ
ระยะเวลาที่กาหนด 3) พัฒนาองค์ความรู และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผล และการ
กาหนดดัชนีชี้วัดแก่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตาม
ประเมินผล และสามารถนามาใช้ประโยชนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 4) พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
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เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และส่ ง เสริ ม ให้ มี
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชนร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทา
แผนงาน และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู การตัดสินใจทางการบริหารจัดการศึกษาของพื้นที่
5) เสริม สร้ างศัก ยภาพบุ คลากรของสานัก งานศึ กษาธิ การภาค 2 ส านั กงานศึก ษาธิก ารจัง หวั ด และ
หน่ วยงานทางการศึ กษาในพื้น ที่ ให้มี สมรรถนะในการปฏิบั ติง าน สามารถบริ หารจั ด การยุ ท ธศาสตร์
การศึกษาของพื้นที่และของหน่วยงาน และสามารถติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนให้ประสิทธิภาพสูงสุด 6) จัดให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดต่อผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ รับทราบ
และ 7) นาผลที่ได้จาการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทาแผนงานโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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แสดงจานวนเนื้อที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
แสดงอาณาเขตติดต่อของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
แสดงจานวนเขตการปกครอง จานวนพื้นที่ จานวนประชากร และความ
หนาแน่นของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกราย
จังหวัด ปี พ.ศ. 2558
แสดงจานวนประชากรในกลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามช่วง
อายุและจังหวัด ปี พ.ศ. 2558
แสดงจานวนผลิตภัณฑ์มวลรวมและผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ.2555-2557
แสดงจานวนผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2555 ของจัง หวัดและกลุ่มจัง หวัดภาค
กลางตอนบน 2 จาแนกตามสาขาการผลิต ปี พ.ศ.2555-2557
จานวนโรงงานอุตสาหกรรม เงินลงทุน และคนงาน ของจังหวัดกลุ่มจังหวัด
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จานวนพื้นที่ และผลผลิตข้าวนาปี ของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
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แสดงจานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และจานวน
นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จาแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2558
แสดงจานวนสถานศึกษานอกระบบโรงเรียนและห้องสมุด ผู้เรียน และครู
และบุคลากรของสถานศึกษานอกโรงเรียน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2 จาแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2558
แสดงจานวนผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2 ปีการศึกษา 2558
แสดงจานวนสถานพยาบาล ในกลุ่ ม จัง หวั ดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ.
2558 จาแนกรายจังหวัด
จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนทุกสังกัด
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แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่เข้าร่วมโครงการและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นหลักในการจัดการเรียน
การสอน จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
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ตารางที่ 15 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ที่จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 16 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เปิดสอน EPและ MEP จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2557 - 2558
ตารางที่ 17 แสดงจานวนสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ที่เข้าร่วมโครงการนาร่องตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จาแนก
ตามเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 18 แสดงจานวน และร้อยละของสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2557-2558
ตารางที่ 19 แสดงอัตรานักเรียน นักศึกษาต่อประชากร ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558
ตารางที่ 20 แสดงร้อยละจานวนนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามระดับชั้นและ
สังกัด ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 21 แสดงจานวนนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 22 แสดงสัดส่วนนักเรียนประเภทสามัญศึกษาต่ออาชีวศึกษาของสถานศึกษา
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา
2556-2558
ตารางที่ 23 แสดงจานวนและร้อยละนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่ออกกลางคัน
จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557–2558
ตารางที่ 24 แสดงอัตราการเรียนต่อของนักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558
ตารางที่ 25 แสดงจานวน และร้อยละของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทการศึกษา
สามัญศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 26 แสดงจานวนและร้อยละของครูประเภทการศึกษาอาชีวศึกษา ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายสังกัด
รอบสาม ปี พ.ศ.2554-2558
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ตารางที่ 28 แสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ. 2557
ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-Net) ของผู้เรียนการศึกษานอก
ระบบ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายวิชา ครั้งที่ 2 ปี
การศึกษา 2557
ตารางที่ 30 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. และ สังกัด สช. ที่อ่านออกเขียนได้ (เครื่องมือทดสอบของ สพฐ.)
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 31 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. และ สังกัด สช. ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (เครื่องมือ ทดสอบของ สพฐ.) ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 32 แสดงจานวนและสัดส่วนนักเรียน นักศึกษาของรัฐบาลต่อเอกชน
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามระดับการศึกษา และ
จังหวัด ปีการศึกษา 2558

53
53
55
55
56

สารบัญแผนภูมิ
แผนภาพที่

หน้า

แผนภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
แผนภาพที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา
2556-2558
แผนภาพที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา
2556-2558
แผนภาพที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา
2556-2558
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แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือการพัฒนาคุณภาพ
มนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ
ฯลฯ โดยคาดหวังว่า คนที่มีคุณภาพนี้จะทาให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุข เจริญก้าวหน้าทันโลก แข่งขันกับ
สังคมอื่นในเวทีระหว่างประเทศได้ คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557.หน้า 27) ระบุ
ว่า การศึกษาถือเป็นตัวชี้วัดหลักตัวหนึ่งในการพิจารณาขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว (Long
Term Competitiveness) ของทุกประเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประชากรและสังคมให้
เป็นไป ตามเป้าประสงค์ที่แต่ละประเทศกาหนดไว้ ดังนั้น ประสิทธิผลของการศึกษาจึงส่งผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม หลายประเทศจึงยกให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ โดยการ
วางแผนระบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบองค์รวมได้
นั้น ย่อมต้องมีความเข้าใจลึกซึ้ง ในองค์ประกอบอันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งต้องสร้างความชัดเจน
ในการกาหนดบริบทของระบบการศึกษา รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องสอดคล้องกับ
วิสั ย ทัศ น์ ข องการพั ฒ นาประเทศอีกด้ วย นอกจากการศึ กษาจะน าพาประเทศไปสู่ การพั ฒ นาทางด้าน
เศรษฐกิจแล้ว การศึกษาและการเรียนรู้ ยังเป็นกลไกหนึ่งในการนาไปสู่การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ภายใต้
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างรากฐานทางการเมือง
การปกครองของประเทศที่แข็งแกร่งรวมทั้งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความอยู่ดี
มีสุข (Well-being)
ในการออกแบบการศึกษาระยะยาว เพื่อนาพาประเทศก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่
21 จาเป็นต้องคานึงถึงแนวโน้มและสภาวการณ์บริบทที่เป็นนัยที่สาคัญ ทั้งแนวโน้มที่เป็นปัจจัยภายนอก
ประเทศและภายในประเทศ จากรายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความ
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ระบุว่า ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง โดยมีแรงขับเคลื่อนและแนวโน้มสาคัญ (Forces and Trend) ที่กระทบต่อภาพคนไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งในระดับมหภาค (Macro Level) และระดับจุลภาค (Micro Level) แรงขับเคลื่อนและ
แนวโน้มที่สาคัญเหล่านี้ ได้แก่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) แรงขับเคลื่อนในระดับ
ภู มิ ภ าค อาทิ การรวมกั น เป็ น ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) ส าหรับ ระดั บ จุ ล ภาคหรือ ใน
ระดับประเทศไทยเองก็มีประเด็นท้องถิ่น (Local Issues) หลายประการที่สาคัญ เช่น การติดกับดักประเทศ
รายได้ ป านกลาง (Middle Income Trap) ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ า การพั ฒ นาโดยใช้ ท รั พ ยากรอย่ า ง
สิ้นเปลืองไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาไม่ยั่งยื น เป็นต้น แรงขับเคลื่อนและแนวโน้มดังกล่าวจะมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อภาพคนไทยในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากการที่โลกไร้พรมแดน โอกาสจาก
การเข้ าถึ ง องค์ ค วามรู้ ร ะดั บ โลก (Global Knowledge) อย่ างมหาศาลในยุ ค ดิ จิ ต อล โอกาสจากการ
รวมกลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมภายในประเทศไทย การเตรียมความพร้อม
ของคนไทยทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ตลอดจนกระทั่งคนไทยทุกคนที่อยู่ในสังคมนี้

1

2

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ให้มีความพร้อมและสามารถปรับตัว เข้ากับศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนไทยมีศักยภาพ เป็นทุน
มนุษย์ที่มีคุณค่าในการนาพาประเทศให้มี ความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มีความอยู่ดีมีสุขและนาไปสู่การ
สร้ างรากฐานทางสั ง คมที่ มั่ น คง 4 มิ ติ ได้ แ ก่ 1) ความมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐสั งคม (Socio-economic
Security) 2) การให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มในด้านต่างๆ (Social Inclusion) 3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(Social Empowerment) และ 4) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม (Social Cohesion)
ดังนั้ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึงเป็ น เป้ าหมายหลั ก ของการจั ด การศึ ก ษาไทย และเป็ น
ความท้าทายของภาคการศึกษาซึ่งมีบทบาทในการผลิตบุคลากร สร้างคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ มีความรู้
ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้กาลังคนของประเทศ
ซึ่งในการจัดการศึกษาที่ผ่านมายังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร กล่าวคือ ในภาพรวมของประเทศการจัด
การศึกษายังมีปัญหาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การศึกษาระดับปฐมวัยประชากรส่วนหนึ่งยังไม่เข้ารับ
การเตรียมความพร้อม การศึกษาระดับ ขั้นพื้น ฐานยังมีปัญ หาเด็กออกกลางคัน ประชากรวัยแรงงานมี
การศึกษาเฉลี่ยประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษายังมีความแตกต่างด้านคุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียน
ขาดคุณภาพและทักษะสาคัญต่อการดารงชีวิต และทักษะการทางานมีพฤติกรรมเสี่ยง ขาดวินัยและความ
รับ ผิดชอบ ผู้จบการศึกษายั งไม่มีคุณ ภาพและไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาของประเทศ
นโยบำยของรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
ในสภาพบริบ ทที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้จึงมีความจาเป็นที่ประเทศไทยต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลัก
ของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการเตรียมคนไทยให้พร้อมกับการตอบสนองกับความท้าทายเหล่านี้ นโยบาย
ของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 11
ด้าน ได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมคนด้วยการศึกษาในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบอื่น ๆ ดังปรากฏในนโยบายข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลื อ กไปพร้ อมกั น เพื่ อสร้ างคุ ณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรียนรู้ พั ฒ นาตนได้ เต็ม ตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริ มคุณ ภาพการเรีย นรู้ โดยเน้ น การเรีย นรู้เพื่ อสร้างสัมมาชีพ ในพื้ นที่ ลดความเหลื่ อมล้ า และพั ฒ นา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับ
สนุน ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ ประช าชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจั ดการศึกษาที่ มีคุณ ภาพและทั่วถึง และร่ว มในการปฏิรูป การศึกษา และการเรียนรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตามศักยภาพและความพร้อ ม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ
และคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้ และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ เรียนรู้
และหลักสูตรให้ เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณ ธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อ การ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่ งเสริ ม อาชี ว ศึ กษาและการศึ ก ษาระดั บ วิท ยาลั ย ชุม ชน เพื่ อ สร้างแรงงานที่ มีทั กษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่น ที่มีความต้องการแรงงงานและพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาให้ เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิต วิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน การ
สอนเพื่อเป็ นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทานุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญ ในการปลู กฝั งคุณ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ความหลากหลายของศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยเพื่ อ การเรี ย นรู้ สร้ า งความภาคภู มิ ใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลู กฝังค่านิ ยมและจิ ตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณ ภาพ เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
สำระสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ประเทศไทยได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 มาตรา 65 ได้กาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ ”
เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไก
การบริห ารราชการแผ่น ดิน ในการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ ให้ส ามารถนาไปสู่ การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรง
ของสภาพปั ญ หาที่ เกิดขึ้น ในปั จจุ บั น ทั้งปั ญ หาทางเศรษฐกิจ ปั ญ หาความเหลื่ อมล้ า ปัญ หาการทุจริต
คอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคต และสามารถเปลี่ ยนผ่ านประเทศไปพร้อมๆ กั บ การเปลี่ ย นแปลง ภู มิ ทั ศ น์ ใหม่
ของโลกได้ ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญของเวทีโลก สามารถดารงรักษาความเป็นชาติ
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ให้มีความมั่นคง และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
จะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ
และมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไป
พร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่ งยื น ในทุกสาขากาลังอานาจของชาติ ” อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิ จ สั ง คมจิ ต วิ ท ยา การศึ ก ษา การทหาร วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การพ ลั ง งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
หลักกำร :
เชิดชูสถาบัน ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒ นาประเทศ
และค่านิยมความเป็นไทยเพื่อสร้างความปรองดอง ซึ่งมีองค์ประกอบคือ
1) แนวคิด : เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดย
มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยเพื่อความมั่นคง
2) คุณลักษณะ : เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
3) คานิยาม : ความพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ ความพอประมาณ คือ ความ
พอดีที่ไม่น้อยหรือมากเกินไป ความมีเหตุมีผล คือการตัดสินใจโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย และคานึง ถึงผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือการเตรียมพร้อมรับผลกระทบและ ความ
เปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4) เงื่อนไข : การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งความรู้ และคุ ณ ธรรมเป็ น พื้ น ฐาน 2 เงื่อนไข ได้ แก่ เงื่อนไขความรู้ อัน ประกอบด้ว ยความรู้เกี่ย วกั บ
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะใช้ความรู้นั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติ และเงื่อนไขคุณธรรมอั นประกอบด้วย มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดารงชีวิต
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2) เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์หลัก :
1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
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5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2.1 เป้าหมายความมั่นคง
2.1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
2.1.2 ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
2.1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒ นาประเทศ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
2.1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
2.1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2.2 เป้าหมายความมั่งคั่ง
2.2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2.2 เศรษฐกิ จ มี ค วามสามารถในการแข่ งขั น สู ง สามารถสร้างรายได้ทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.3 เป้าหมายความยั่งยืน
2.3.1 การพัฒ นาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
2.3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
2.3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำระสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี โดยยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนา
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ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
หลักกำร :
1) น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณา
การบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
2) คานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการ
3) มุ่ งเสริม สร้ างกลไกการพั ฒ นาประเทศ ทั้ งกลไกที่ เป็ น กฎหมายและกฎ ระเบี ยบต่ างๆ
เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นที่
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒ นาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน
3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์
4) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ
5) เพื่อให้การทางานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่
ทาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น
ยุทธศำสตร์ :
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา-ภิ
บาลในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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เป้ำหมำยรวม :
1) คนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น คนไทยที่ ส มบู รณ์ สามารถเรีย นรู้ได้ ด้ ว ยตนเอง มี ค วามเป็ น
พลเมือง ตื่นรู้ ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ
สังคมและจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้
อย่างมีศักดิ์ศรี
2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล เน้นอุป สงค์นาการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็ง มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ โดยกระจายฐานการผลิตและ
การให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา
4) ทุ น ทางธรรมชาติ และคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า และการค้า
มนุษย์ลดลง มีความพร้อมในการปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภ าพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง และมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
สำระสำคัญของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะยาวสาหรั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาของประเทศ ทั้ ง ที่ อ ยู่ ใ น
กระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้นาไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
และเรียนรู้ สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual
Design) ยึดหลักสาคัญ ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่า
เทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม อีกทั้ง
ยึ ด ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ประเด็ น ภายในประเทศ อาทิ คุ ณ ภาพของคนทุ ก ช่ ว งวั ย การ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างประชากรของประเทศ ความเหลื่ อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิก ฤตด้ าน
สิ่ งแวดล้ อม และยุ ทธศาสตร์ ช าติ เป็ น หลั กและกรอบความคิ ดส าคั ญ ในการจั ดท าแผน ซึ่ งการพั ฒ นา
การศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
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โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้ องกับ บทบั ญ ญั ติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญ ญั ติการศึกษา
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้
รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ 4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง ทั้งนี้ เพื่ อให้ บ รรลุ วิสั ย ทัศน์ และจุ ดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1. เป้ ำ หมำยด้ ำ นผู้ เ รี ย น (Learner Aspirations) โดยมุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นทุ ก คนให้ มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ ดังนี้
 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น
(Arithmetics)
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญ หา
(Critical Thinking and Problem Solving) ทั ก ษะด้ า นการสร้ า งสรรและนวั ต กรรม (Creativity and
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า (Collaboration, Teamwork and
Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Computing and ICT
literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม (compassion)
2. เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประกำร ดังนี้
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity)
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
5) ระบบการศึกษาที่ส นองตอบและก้าวทัน การเปลี่ ยนแปลงของโลกที่เป็ นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
3. ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุท ธศำสตร์ ที่ 1 : กำรจั ด กำรศึ กษำเพื่ อควำมมั่ น คงของสั งคมและประเทศชำติ โดยมี
เป้าหมายดังนี้
1.1 คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก สถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ ทรงเป็น ประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการ
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ยึ ดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษั ตริย์ท รงเป็ นประมุ ขเพิ่ มขึ้น ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)
เพิ่มขึ้น ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกั นในสังคม
พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชี พ สามารถมีงานท้า หรือน้า
ไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาถิ่น
เพิ่มขึ้น
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น
 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนหรื อ จั ด กิ จ กรรม เพื่ อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
 มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้ องกัน และแก้ไขภั ยคุก คามใน
รูปแบบใหม่
 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
 สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒ นา คือ 1) พัฒ นาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
มั่น คงของสถาบั น หลั กของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริย์ทรงเป็ น
ประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และ พื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) และ 4) พัฒ นาการจัดการศึกษาเพื่อจัดการระบบการดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 : กำรผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั งคน กำรวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ ำ งขี ด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
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 มีฐ านข้อมูล ความต้องการกาลั งคน (Demand) จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อย่างครบถ้วน
 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
 สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสังคมศาสตร์
 ร้อยละของกาลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 สัดส่ วนการผลิ ตกาลั งคนระดับกลางและระดับสู งจาแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น
 ร้ อ ยละของสถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษารู ป แบบทวิ ภ าคี /สหกิ จ ศึ ก ษา/
หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
 จานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น
 จานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
 สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยการลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาเมื่ อ เที ย บกั บ GDP ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
 จานวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น้าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น
 จานวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ 1) ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิต
และพัฒ นากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน และ 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นา เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมกำรเรียนรู้ โดยมี
เป้าหมายดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
 ร้อยละของผู้ เรียนทุกระดับการศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินั ย
และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
 ครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการดู แ ลเด็ ก ที่ ถู ก ต้ อ ง จั ด การเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มขึ้น
 ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้น
 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
 จ านวนผู้ สู งวัย ที่ ได้ รับ บริการการศึก ษาเพื่ อ พั ฒ นาทั กษะอาชี พ และทั กษะชี วิ ต
เพิ่มขึ้น
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
 จานวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของ
อาเซียนเพิ่มขึ้น
 จานวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
 จานวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย
4.0 เพิ่มขึ้น
 จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (+3) เพิ่มขึ้น
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 จ้านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒ นาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 จานวนแหล่ งเรียนรู้ ห้ องสมุด พิพิธภัณ ฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
สถานประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพิ่มขึ้น
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 จานวนรายการ/ประเภทสื่อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ เผยแพร่ ผ่ า นระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จ้ าแนกตามระดั บ /ประเภท
การศึกษาเพิ่มขึ้น
 มีร ะบบคลั งข้อมูลเกี่ยวกับสื่ อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณ ภาพมาตรฐาน
สามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น
 มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
 มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่
มีแนวโน้มจะออกกลางคัน
3.6 ระบบการผลิ ตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล มี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560 – 2569)
 จาแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด
 สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น
 มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒ นา
เพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 ร้ อ ยละของครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และประเภท
การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 ร้ อ ยละของครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาให้
สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒ นา คือ 1) ส่ งเสริม สนับ สนุนให้ คนทุกช่วงวัย มีทั กษะ
ความรู้ ค วามสามารถ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต อย่ างเหมาะสม เต็ ม ตามศั ก ยภาพในแต่ ล ะช่ ว งวั ย
2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยม
ของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การ
วัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ 7)
พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ โดยมี
เป้าหมายดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 - 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี เพิ่มขึ้น
 ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
 ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน
 สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15 – 17 ปี) ต่อประชากร
กลุ่มอายุ 15 – 17 ปี เพิ่มขึ้น
 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น (จาแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ้าเป็นพิเศษ)
 ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาหรับคนทุกช่วงวัย
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และการผลิตรายการเพื่อการศึกษา
 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่
ขั้นต่า 30 Mbps ใน 5 ปีแรก และ 100 Mbps ภายใน 20 ปี เพิ่มขึ้น
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็ นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
 มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก
ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ
แรงงาน และการศึกษา
 มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้ง
ประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เพื่อใช้ประโยชน์
ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
 มีกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาที่ได้รับ การปรับปรุงและมีผลบังคับใช้
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒ นา คือ 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มี คุณ ภาพ 2) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่ อการศึ กษาส าหรับ คนทุ กช่ว งวัย 3) พั ฒ นา
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรจัดศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าหมายดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสาคัญของการ ดารงชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรม
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน การดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ การอบรม/พัฒ นาในเรื่องการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5.2 หลั ก สู ต ร แหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
มีตวั ชี้วัดสาคัญ เช่น
 จ านวนสถานศึ ก ษา/สถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
 จ านวนสถานศึก ษา/สถาบั นการศึกษาที่จั ดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่ อ
ปลู กฝั งคุณ ธรรม จริยธรรม และ การน้ าแนวคิดตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
 จานวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 จานวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
 จานวนสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามร่ว มมื อกั บ ต่ างประเทศด้ านการวิจั ย และพั ฒ นาที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
โดยได้ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นา คื อ 1) ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ดาเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพในระบบกำรจัดกำรกำรศึกษำ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริห ารจัดการการศึกษามีความคล่ องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 มีการปรั บ ปรุงโครงสร้างและระบบบริห ารราชการส่ว นกลาง ส่ วนภูมิภ าค และ
สถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
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 มีการปรับ ปรุง แก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
บทบาทและภารกิจของรัฐ ความเป็นอิสระและความรับผิดรับชอบของสถานศึกษา
และการระดมทุนและร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
 จ้านวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
 อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 จานวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
 จานวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ
สถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 มี ก ฎ ระเบี ย บ กฎหมาย และระบบการจั ด สรรเงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา ที่ เอื้ อ และ
สนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงาน และ
สภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ
 มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานใน
สัดส่วนที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกาลัง
แรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริง ของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น
 มี ร ะบบการสรรหาและแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก เกณฑ์ ค วามรู้
ความสามารถประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และการบริห ารการศึกษา
และความสาเร็จในวิชาชีพ
 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของ
ประเทศ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สาหรับเป็น
เครื่องมือในการกากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดย
ได้น้ อมน าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาประยุกต์ใช้ เป็นกรอบในการดาเนินงาน เพื่ อสร้างผลผลิ ต
ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระสาคัญ
เกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
 เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา **
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 6. ร้อยละความ
พึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
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วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม”
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
“มีควำมรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
“มีคุณภำพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต
“มีควำมสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 ยุทธศำสตร์ โดยกาหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญใน
ด้านต่างๆ คือ
1. ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์
1. ร้ อยละของโรงเรี ย นที่ ผู้ เรี ยนผ่ านตามเกณฑ์ คุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (1)
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (2)
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
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การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต
สื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรั บ ปรุ งระบบทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
2. ยุทธศำสตร์ ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู
ครบตามเกณฑ์ มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
ที่กาหนด
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
4. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำร
พัฒนำประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ เพิ่มจานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/
ตีพิมพ์
5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
6. จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี**
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา
ถึงปริญญาตรี
9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้ เรียนทุ กคนเข้าถึงการศึ กษาที่ มีคุณภาพอย่างเท่ าเที ยมกันในทุ กระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก
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แหล่ งเรี ยนรู้ได้อย่ างต่อเนื่ องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้ บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้
ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์
1. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี
2. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษา
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้
6. จานวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กลยุทธ์
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
ในทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง
ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์
1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ
DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps
3. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
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การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
3. ผลิ ต และพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ห รื อ สื่ อ การเรี ย นรู้ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ผู้ เรี ย น
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ
4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. ยุทธศำสตร์ พั ฒนำระบบบริ หำรจัดกำรและส่งเสริ มให้ทุ กภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจั ด
กำรศึกษำ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (11)
2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
6. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวาม
เหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนา
เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
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นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2559 นายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร และรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิก ารทั้ งสองท่ าน พลเอก สุ รเชษฐ์ ชั ยวงศ์ และ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้ นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
1. น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุป นิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การ
สร้างบุคลิกและอุปนิสัย ที่ดีงาม (Character Education)"
1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา
1.2.1 นักเรียน
 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียน
ล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่
หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)
 “ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดี
ให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)
 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมาก
ขึ้น จะได้มี ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน ”
(5 ก.ค. 2555)
 “ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9
ก.ค. 2555)
1.2.2 ครู
 “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู
เพราะจานวน ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน
ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล ตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของ
ครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม
กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มี
ความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่
จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555)
 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครู
อย่างจริงจัง” ( 6 มิ.ย. 2555)
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 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหาร
เพื่อให้ได้ ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือ
กลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็น
ความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมีreward” (5 ก.ค. 2555)
 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หาก
นักเรียนต้องการรู้ ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียน
หรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555)
2. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนิ น การตามแผนยุท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำร
พัฒนำตำมปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็น
จุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทาง
สังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
3.1 ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณ ะ MM = Modernized MOE มี ก าร
ดาเนินการสอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
3.4 ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็ นผลการดาเนินการเป็น
รูปธรรม
4. จุ ด เน้ น ส ำคั ญ นโยบำย แนวทำงหลั ก กำรด ำเนิ น งำนและโครงกำรส ำ คั ญ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิลป์) ได้มอบ
จุดเน้น เชิงนโยบาย แนวทางการดาเนิ นงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและ
พระราชกระแส ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และ
สถาบันพระกษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์เช่น
กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
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1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน แนวทางหลัก :
ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีว ศึกษา โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) เพื่ อ
แก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พั ฒ นาโรงเรีย นวิท ยาศาสตร์ ห้ องเรียนหลั กสู ต รพิ เศษเพื่ อเสริมสร้าง
ศักยภาพ การแข่งขัน
2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ
จัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอน เร่ งรั ด การพั ฒ นาอาจารย์ เพื่ อ ผลิ ต
นวัตกรรมและ เทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
อนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพ
ให้แก่ เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่ วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิ ดชอบดูเด็กของศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
เด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
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2) ปรั บ ปรุงหลั ก สู ต ร โดยเพิ่ ม 3 วิช า ซึ่ งอยู่ ในกรอบเดิ ม ได้ แ ก่ วิ ช า
ภูมิศ าสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิช า ICT และ Design and Technology เป็น การ
สนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการ
อ่าน ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้น การจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการ
ย่อย รวมทั้งการ รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมิ น ผลนั ก เรี ยนนานาชาติ (PISA) เพื่ อ ให้ ผ ล
คะแนนสูงขึ้น
2) การป ระเมิ น ผล O – Net ใน วิ ช าสั ง คมศึ ก ษ าให้ ส า นั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูป
คณะทางาน ออกข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่ อมโยงกับการเรียน
การสอนเพื่อให้ครู อยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ
และการได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการ
พัฒนาครูด้วย ระบบ TPEP Online
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุ คลากรทางการศึกษา ได้ แก่ สถาบั น อุดมศึกษา มหาวิทยาลั ย และสถาบั นพั ฒ นาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
4. ด้ า นการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ที่ต้องการ ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทาง No
Child Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน
ผู้ปกครองร่วม รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
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4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้ป ระโยชน์ร่วมกั น ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่า
เทียมในการ ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นากลับมาใช้
ประโยชน์
2. การสร้ างจิ ตส านึ กการพั ฒ นาอย่างยั่ งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ :
ต้นแบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้านการพัฒ นาระบบและการบริหารจัดการ แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ..
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อน นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
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กำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค
หั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ได้ มี ค าสั่ งที่ 11/2559 เรื่อ ง การบริห ารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและ
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถ
ประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลใน
การพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ งยื น โดยให้ มี ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาค 1-18 เป็ น หน่ ว ยงานสั งกั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือ
และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
นั้น ๆ และให้มีอานาจหน้าที่ 6 ประการได้แก่ 1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและ
โอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒ นา 3) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวงศึ กษาธิการในพื้ น ที่รับ ผิ ดชอบ 5) ประสานการบริห ารงาน
ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์ สุขของประชาชนเป็นหลัก และ 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งอยู่ที่บริเวณวงเวียนเทพสตรี ถนนพหลโยธิน ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุ รี มีพื้นที่ รับ ผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4 จังหวัด (ตรงกับพื้นที่การบริห ารงาน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ทั้งนี้ บริบทของพื้นที่
เป็นกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ
ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง ถั่วเหลือง อ้อย ไก่เนื้อ และสัตว์น้าจืด และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป
สิ น ค้ าเกษตรพื ช เพื่ อ การส่ ง ออก นอกจากนี้ ยั ง เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทั้ งในด้ า นประวัติ ศ าสตร์ ศาสนา
วัฒนธรรมและธรรมชาติ เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ขึ้นส่วนใหญ่อยู่กับการทาเกษตร การเป็นแรงงาน
ประเภทไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือในโรงงานอุตสาหกรรม รายได้เฉลี่ยของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้าง
ต่าเมื่อเทีย บกับ รายได้เฉลี่ย ของประเทศ แต่โครงสร้างพื้ นฐานของพื้นที่ค่อนข้างดี มี รัฐบริการด้านการ
สาธารณสุ ขและการศึ ก ษากระจายทุ ก พื้ น ที่ โดยรวมสภาพทั่ ว ไปของกลุ่ ม จังหวัดภาคกลางตอนบน 2
มีลั กษณะกายภาพ ทรัพ ยากร และโครงสร้างพื้ นฐานเอื้ออานวยต่อการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตประชาชน
ค่อนข้างดี
สาหรับการจัดการศึกษาในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เนื่องจากมีสถานศึกษาจานวนมากกระจายครอบคลุมพื้นที่ ประชากรในวัยเรียนเกือบทุกคนได้เข้ารับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามถึ ง แม้ จ ะมี ส ถานศึ ก ษาให้ ก ารบริก ารทางการศึ ก ษาจ านวนมาก แต่ ร้ อ ยละ 80 เป็ น
สถานศึกษาที่ภ าครัฐจั ด ภาคเอกชนยังมีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึกษาน้อย นอกจากนี้ยังมีข้อสั งเกตว่า

27

28

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

สถานศึกษาเกินร้อยละ 50 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและส่วนใหญ่ขาดทรัพยากรการบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุ ณ ภาพ และการเรี ย นประเภทอาชี ว ศึ ก ษายั ง มี ผู้ ส นใจเรี ย นจ านวนน้ อ ยไม่ เป็ น ไปตามเป้ า หมาย
ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และยังมีปัญหาการออกจากการศึกษาระหว่างเรียน ส่งผลให้ผู้เข้าเรียนและ
ผู้จบการศึกษาประเภทอาชีวศึกษามีจานวนไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาของพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็น
จุดเน้ น ในการพัฒ นาของกลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในด้านคุ ณ ภาพของสถานศึกษายังมีปั ญ หา
คุณ ภาพมาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกัน และมีส่วนหนึ่งไม่ได้การรับรองคุณ ภาพมาตรฐานจากการประเมิน
ภายนอก สาหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมืองยังขาดแคลนอัตรากาลังครู ขาดครูที่ มีวุฒิตรงสาขาที่สอน
และคุณภาพของครูยังเป็นปัญหา ครูส่วนหนึ่งขาดสมรรถนะ ขาดทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้
นั ก เรี ย นมี คุ ณ ภาพทางวิ ช าการต่ ากว่ ามาตรฐานในวิ ช าส าคั ญ ได้ แ ก่ ภาษาอั งกฤษ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของ
พื้นที่และประเทศในอนาคต
จากกระแสเปลี่ยนแปลงบริบทของภายในและนอกประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ประชากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ ปัญหาและความต้องการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นทั้งโอกาส
และภั ย คุ กคามที่ ส่ งผลกระทบต่ อการวางแผนพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข องพื้ น ที่ ในอนาคต ซึ่ ง การจั ด
การศึกษาที่ผ่านมา นโยบายการจัดการศึกษาและแผนพัฒ นาการศึกษากาหนดขึ้นจากส่วนกลาง ในบาง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายอาจไม่สอดคล้องกับปัญหาและการพัฒนาของพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากแต่
ละพื้นที่ย่อมมีลักษณะสภาพปัญหา และความจาเป็นที่ต้องพัฒนาแตกต่างกัน การจะก่อให้เกิดการพัฒนา
การศึกษาที่สอดคล้องและตอบสนองกับ ความต้องการและการพัฒนาของพื้นที่ได้ จาเป็นต้องมียุทธศาสตร์
ในการพัฒนาการศึกษาของแต่ละพื้นที่ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ซึ่งมีหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดทาทิศทางการพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2564
ของพื้นที่ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อใช้เป็ น กรอบแนวทางการพัฒ นาการศึกษาของพื้นที่ ในความรับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ เชื่อมโยงกับ นโยบายทางการศึกษาของส่ ว นกลาง
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของในพื้นที่
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ และประสานงานการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ. 2560-2564 ของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ปีงบประมาณ 2559
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดทิศทางและจัดทาแผนพั ฒ นาการศึกษาระดับภาค (กลุ่ ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2) และดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)
ร่างกรอบยุ ทธศาสตร์ แห่ งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทิ ศทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ร่างทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตน์
สุวรรณ์) ผลการจัดการศึกษาในพื้นที่ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
2. จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ทางการศึ ก ษาและข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ และจั ด ประชุ ม
ปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นสาหรับใช้ประโยชน์ประกอบการกาหนด
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
3. จัดประชุมระดมความคิดในการทบทวน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของพื้นที่
กลุ่มจังหวัดเพื่อนามาสรุปเป็นกรอบ/จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
4. จัดทาร่างทิ ศทางการพัฒ นาการศึกษาระดับภาค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ
นาเสนอร่างทิศทางการพัฒ นาการศึกษาระดับภาค ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดแผนงาน
โครงการ
5. จัดประชุมเพื่อนาเสนอร่างทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2) พ.ศ. 2560-2564 ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ร่วมกันพิจารณาร่าง และนาไปใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทาทิศทางการพัฒ นาการศึกษาระดับจังหวัด และพิจารณาเสนอโครงการในเชิง
บูรณาการระดับภาค
6. ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพศึก ษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดในการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาคและพื้นที่ จัดโดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. เพื่อ
รับทราบแนวคิดและหลักการจัดทาแผน ตลอดจนกรอบ เค้าโครงของแผนพัฒ นาการศึกษา พ.ศ.25602564 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561 (แผนขอเงิน)
7. จั ดประชุม คณะทางานยกร่างแผนพั ฒ นาการศึกษา พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี 2561 (แผนคาของบประมาณ) และประสานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ เพื่อจัดทาโครงการและจัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ สนย.สป.กาหนด
8. นาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561
(แผนคาของบประมาณ) เพื่อให้ศึกษาธิการภาค 2 พิจารณาอนุมัติ
9. สื่อสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
10. จัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาภาค 5 ปี (2560 – 2564) แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561
ของภาค (แผนขอเงิน) ไปยังสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. เพื่อ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
11. ประชาสั มพัน ธ์แผนพัฒ นาการศึกษาภาค 2 (พ.ศ.2560-2564) ให้ ห น่วยงานทางการ
ศึกษา สถานศึกษา และสาธารณชนทราบ
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แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ปีงบประมาณ 2560
1. ร่ ว มประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด ซึ่ ง ส านั ก งาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาจั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 8-9 มี น าคม 2560 ณ ห้ อ งปิ่ น เกล้ า โรงแรมเอส.ดี .อเวนิ ว
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด/ภาค
2. ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ผลการจัดการศึกษาตามเป้าหมายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในพื้นที่ที่ผ่านมา และจัดเตรียมข้อมูล อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการทบทวนทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของพื้นที่
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.25602564 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานทาง
การศึกษา
4. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา และ
ทบทวนปรั บ ปรุ งทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาภาค 2 พ.ศ.2560-2564 ให้ มี ส มบู รณ์ มี ค วามเชื่ อ มโยง
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ
5. นาเสนอร่างทิศทางพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ศึกษาธิการภาค 2
พิจารณาเห็นชอบ
6. จัดส่งทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาค 2 พ.ศ.2560-2564 ให้สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
7. ดาเนินการสื่อสารทิศทาง และทบทวน กาหนดแผนงาน โครงการ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดแผนฯ
8. ประสานการจัดทาแผนงาน โครงการร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงาน
ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
9. จั ด ท ายกร่ า งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาภาค 2 (พ.ศ.2560-2564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง เสนอ
ศึกษาธิการภาค 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี ทิศทางและแผนพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่ม
จังหวัด สาหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการพัฒนาการศึกษาในระดับจั งหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มี
ความเหมาะสม สอดคล้องทิศทางการพัฒ นาการศึกษาของชาติและตอบสนองการพัฒ นาของพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

1.2 ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง
1) สภำพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2
1.1) ที่ตั้งและอำณำเขต กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท ลพบุรี
สิงห์บุรี และอ่างทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย บริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยา และลุ่มน้า
ป่าสัก มีพื้นที่รวม 10,460.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,537,687.50 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของประเทศ) โดย
จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่มากที่สุด รองลงมาตามลาดับ คือ ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี ทั้งนี้เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เกษตร 4,298,322 ไร่ (66 %) รองมาเป็นพื้นที่นอกการเกษตร 1,638,183 ไร่ (25 %) และพื้นที่ป่าไม้
601,213 ไร่ (9 %)

แผนภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ตารางที่ 1 แสดงจานวนเนื้อที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
เนื้อที่
พื้นที่
ประเทศ
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

ตารางกิโลเมตร

ไร่

513,115.00

320,696,888.00

10,460.29
2,469.74
6,199.70
822.48
968.37

6,537,687.50
1,543,591.00
3,874,812.50
514,049.00
605,235.00

เนื้อที่คิดเป็นร้อยละ
ของประเทศ/
กลุ่มจังหวัดฯ
100.00
2.04
23.61
59.27
7.86
9.26

ที่มา : สานักงานจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี 2558
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อำณำเขตติดต่อ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่จังหวัดต่างๆ คือ ทิศ
เหนือติดกับจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกติดกับ
จังหวัดจั งหวัด สระบุ รี และจั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ทิ ศตะวันตกติดกับ จังหวัด อุทัยธานี และจังหวัด
สุพรรณบุรี ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงอาณาเขตติดต่อของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี

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

ทิศใต้

ทิศตะวันออก

จ.สิงห์บุรี,
จ.สุพรรณบุรี

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

สิงห์บุรี

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

อ่างทอง

จ.สิงห์บุรี

จ.พระนครศรีอยุธยา,
จ.สุพรรณบุรี

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

อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี

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

จ.ลพบุรี,
จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.สุพรรณบุรี

ที่มา : สานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี 2558

1.2) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศทั่วไปเกือบทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มมีความสูงเฉลี่ยจาก
ระดับน้าทะเลไม่เกิน 50 เมตร มีแม่น้าสาคัญไหลผ่านได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย แม่น้าลพบุรี แม่น้า
ป่าสัก แม่น้าบางขาม และแม่น้าท่าจีน พื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ในเขตชลประทาน จึง
ทาให้เหมาะแก่การทาการเกษตร เช่น การทานา และการปลูกพืชไร่ต่างๆ แต่สาหรับพื้นที่ทางด้านทิศ
ตะวันออก มีส ภาพเป็ น ที่ราบสลับ ที่ดอน และที่ราบเชิงเขา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณจังหวัดลพบุรีดินมี
คุณภาพต่าและมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้า พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นแหล่งปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง
1.3) กำรปกครองและประชำกร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 แบ่งการปกครองออกเป็น 32
อาเภอ 288 ตาบล 2,504 หมู่บ้ านโดยมีรายละเอียดแบ่งตามจังหวัด มีประชากรทั้งสิ้น 1,560,714 คน
ความหนาแน่นของประชากรกลุ่มจังหวัดฯ มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 149.20 คนต่อตาราง
กิโลเมตร โดยจั งหวัดที่มีป ระชากรมากที่ สุ ดคือ จังหวัดลพบุ รี แต่จังหวัดอ่างทองมีความหนาแน่น ของ
ประชากรมากที่สุด เฉลี่ยประมาณ 290 คนต่อตารางกิโลเมตร ทั้งนี้เป็นประชากรทั้งหมดเป็นประชากร
ก่อนวัยทางาน (0-14 ปี) จานวน 249,791 คน (ร้อยละ 16.02) วัยทางาน (15-60 ปี) จานวน 1,044,339
คน (ร้อยละ 66.98) และสูงวัย (60 ปีขึ้นไป) จานวน 265,023 คน (ร้อยละ 17.00)

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ตารางที่ 3 แสดงจานวนเขตการปกครอง จานวนพื้นที่ จานวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2558
เขตการปกครอง

พื้นที่
กลุ่มจังหวัด ฯ
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

อาเภอ ตาบล
32
8
11
6
7

288
51
121
43
73

จานวนประชากร
ร้อยละของ ความหนาแน่น
จานวน
กลุ่มจังหวัด
(คน/ตร.กม)
10,460.29 1,560,714
100.00
149.20
2,469.74
328,573
21.05
133.04
6,199.70
741,713
47.52
119.64
822.48
209,677
13.43
254.93
968.37
280,751
17.99
289.92
ที่มา : สานักงานจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

จานวนพื้นที่
หมู่บ้าน (ตร.กม.)
2,504
505
1,122
364
513

ตารางที่ 4 แสดงจานวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามช่วงอายุ และจังหวัด
ปี พ.ศ. 2558
ประชากรกลุ่มจังหวัด
ช่วงอายุ
จาแนกตามช่วงอายุ
(0-2 ปี)
(3-5 ปี)
(6-11 ปี)
(12-14 ปี)
-ก่อนวัยทำงำน (0-14 ปี)
(15-17 ปี)
(18-21 ปี)
(22-60 ปี)
-วัยทำงำน (15-60 ปี)
(61 ปีขึ้นไป)
รวม ประชากรทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละของกลุม่ จังหวัดฯ

ชัยนาท

ลพบุรี

9,109
10,213
21,496
10,232
51050
11,285
17,013
187,696
215994
60,824
327,868
21.03

21,433
24,245
51,114
25,393
122,185
27,930
45,657
432,839
506,426
113,437
742,048
47.59

สิงห์บุรี

อ่างทอง

รวมกลุ่ม
จังหวัดฯ

ร้อยละของ
ประชากร
ทั้งหมด

5,528
7,837
43,907
2.82
6,416
8,774
49,648
3.18
13,362
18,486
104,458
6.70
6,721
9,432
51,778
3.32
32,027
44,529
249,791
16.02
7,206
10,149
56,570
3.63
10,456
15,058
88,184
5.66
118,907 160,143
899,585
57.70
136,569 185,350 1,044,339
66.98
40,330
50,432
265,023
17.00
208,926 280,311 1,559,153
100.00
13.40
17.98
100
ที่มา : สานักงานจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

1.4) กำรคมนำคมและกำรขนส่ง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศ มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกับพื้นที่อื่นได้อย่างทั่วถึงและสะดวกทั้งทางบกและทางน้า
เส้นทางบก เส้นทางบกที่ใช้มากที่สุดคือ เส้นทางรถยนต์ ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินที่มีบทบาท
สาคัญในการติดต่อเชื่อมระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด และทางหลวง
จังหวัดเชื่อมระหว่างอาเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดมากมาย เส้นทางหลัก คือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1, 32 และ 340 ใช้ติดต่อระหว่างภาคเหนือ และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นจังหวัดในภาคกลาง
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และนอกจากนี้ ยั งมีเส้ น ทางรถไฟจากกรุ งเทพมหานครวิ่งผ่ านจังหวัดลพบุรีไปยังกลุ่ มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
เส้นทางน้า สามารถใช้เส้นทางติดต่อกับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และจังหวัดในภาคโดยใช้แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และแม่น้าลพบุรี
2) สภำพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมธำติและสิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคง
2.1) ด้ำนเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อยู่ใน
ระดับปานกลางของประเทศ โดยในปี 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 176,139 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ต่อหัว 113,814 บาท โดยจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมและผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวสูงสุดคือ จังหวัดลพบุรี
ต่าสุดคือจังหวัด อ่างทอง และเมื่อพิจารณาย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
มีแนวโล้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่ มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 มีภาวะเศรษฐกิจจากการผลิต ในสาขาที่สาคัญ ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรมฯ
และ สาขาการบริหารราชการ ฯ
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนผลิ ตภัณ ฑ์ มวลรวมและผลิ ตภั ณ ฑ์ม วลรวมต่อหั ว ของจังหวัด และกลุ่ ม จังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ.2555-2557
พื้นที่
ประเทศ
กลุ่มจังหวัดฯ
ชัยนำท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่ำงทอง

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (บาท)
2555
2556
2557
2555
2556
2557
12,349,021 12,901,490 13,132,241 185,722 193,266 195,995
182,231
183,287
176,139
118,385 118,747 113,814
35,414
34,849
31,164
114,693 112,355 100,086
90,330
95,283
94,816
116,946 123,182 122,373
28,935
27,638
25,754
143,376 136,339 126,547
27,552
25,517
24,406
107,492
99,245
94,626

อันดับ
ปี2557

34
28
26
39

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555-2557

ตารางที่ 6 แสดงจานวนผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตาม
สาขาการผลิต ปี พ.ศ.2555-2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจาแนกตาม
สาขาการผลิต (ล้านบาท)
2555
อุตสาหกรรม
2556
2557
2555
เกษตรกรรม
การล่าสัตว์
2556
และการป่าไม้
2557

ประเทศ
3,473,817
3,571,876
3,620,622
1,308,902
1,365,736
1,235,419

กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ภาคกลางตอนบน 2
45,182 5,359 26,926 7,715 5,182
47,876 6,273 29,067 7,734 4,802
51,255 5,984 32,534 7,973 4,764
42,081 13,495 16,254 5,974 6,358
41,420 12,555 17,085 5,614 6,167
33,414 9,740 14,825 3,953 4,896

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจาแนกตาม
สาขาการผลิต (ล้านบาท)
2555
การบริหารราชการ ฯ
2556
2557
2555
การขายส่ง ขายปลีก ฯ 2556
2557
2555
การศึกษา
2556
2557

ประเทศ
730,053
761,262
800,539
1,776,739
1,796,120
1,867,070
508,003
534,462
562,377

กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ภาคกลางตอนบน 2
23,212 2,866 17,427 1,383 1,536
23,767 2,806 18,558 1,092 1,309
21,091 2,382 16,888
829
992
17,997 3,668 7,515 3,202 3,613
17,553 3,487 7,493 2,922 3,651
17,463 3,199 7,683 2,708 3,873
12,871 2,075 4,604 4,165 2,027
13,610 2,370 4,823 4,326 2,092
14,162 2,378 5,029 4,578 2,176

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555-2557

 ด้ำนอุตสำหกรรม
ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 2,108 แห่ง
มี เงิ น ลงทุ น รวมทั้ ง สิ้ น 158,826.66 ล้ า นบาท มี ก ารจ้ า งงานรวม 67,850 คน โดยประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนสูงที่สุด คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมเครื่องจักร ตามลาดับ
เมื่อเปรีย บเทีย บภายในกลุ่ มจังหวัด ฯ พบว่า จังหวัด ที่ มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรม
จานวนเงินลงทุนและจานวนแรงงานมากที่สุด คือ จังหวัดลพบุรี มีโรงงานจานวน 907 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
43 ของจานวนโรงงานในกลุ่มจังหวัดฯ) เงินลงทุน 101,816 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 64 ของเงินลงทุน
ด้านอุต สาหกรรมในกลุ่ ม จั งหวัด ฯ) และมี ค นงานจานวน 37,178 คน (คิด เป็ น ร้อ ยละ 55 ของจ านวน
แรงงานในกลุ่มจานวน) ทั้งนี้ จังหวัดที่มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรม จานวนเงินลงทุนและจานวนแรงงาน
น้ อยที่ สุด คือ จังหวัดสิ งห์ บุ รี โรงงานจานวน 270 แห่ ง (คิดเป็นร้อยละ13 ของจานวนโรงงานในกลุ่ ม
จั งหวั ด ฯ) เงิน ลงทุ น 17,021.38 ล้ า นบาท (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11 ของเงินลงทุ นด้ านอุ ตสาหกรรมในกลุ่ ม
จังหวัดฯ) และมีคนงานจานวน 12,644 คน (คิดเป็นร้อยละ 19 ของจานวนแรงงานในกลุ่มจังหวัดฯ)
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แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ตารางที่ 7 จานวนโรงงานอุตสาหกรรม เงินลงทุน และคนงาน ของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ปี พ.ศ.2558
อุตสำหกรรม
ที่สำคัญ
1.ผลิตภัณฑ์พืช

2.อำหำร
3.เครื่องดื่ม
4.สิ่งทอ
5.เครื่องแต่งกำย

6.หนังสัตว์
7.แปรรูปไม้
8.เครื่องเรือน
9.กระดำษ
10.กำรพิมพ์
11.เคมีภัณฑ์
12.ปิโตรเลียม
13.ยำง
14.พลำสติก
15.อโลหะ
16.โลหะมูลฐำน

17.โลหะ
18.เครื่องจักร
19.ไฟฟ้ำ
20.ยำนพำหนะ
21.กำรผลิตอื่นๆ

รวม

ชัยนำท
โรงงำน
(แห่ง)
194
23
3
7
3
7
20
18
3
3
10
2
2
3
31
1
15
41
7
29
51
473

ลพบุรี

สิงห์บุรี

อ่ำงทอง

คนงำน
(คน)

โรงงำน
(แห่ง)

เงินทุน
(ล้ำนบำท)

คนงำน
(คน)

โรงงำน
(แห่ง)

เงินทุน
(ล้ำนบำท)

คนงำน
(คน)

โรงงำน
(แห่ง)

เงินทุน
(ล้ำนบำท)

คนงำน
(คน)

5,991.92 1,497
148.03
220
3,247.50
349
1,395.00
383
65.60
882
249.72 3,153
68.01
165
25.63
152
126.50
326
0.70
12
2,222.32
189
78.82
10
17.16
32
34.68
20
289.63
400
34.00
28
112.50
101
241.73
302
255.50 1,204
1,007.31
332
4,545.35
663
20,157.6 10,4
0
20

207
99
4
3
7
2
59
12
3
2
43
7
6
31
62
12
57
78
14
64
135

5,230.68
18,217.69
1,400.50
1,603.46
302.00
62.47
639.31
55.51
2,184.94
0.00
5,147.81
126.52
8.10
2,347.38
1,441.83
3,222.06
630.35
3,692.71
1,460.38
1,329.86
52,713.37

1,999
12,521
54
532
2,386
600
498
409
595
5
1,797
46
20
1,546
2,215
556
788
6,463
1,616
920
1,612

41
33
5
2
0
0
23
12
2
2
8
3
4
15
45
1
13
9
12
22
18

1,175.44
3,604.51
353.84
1,178.66
0.00
0.00
308.33
85.58
2,787.69
2.76
48.07
304.37
48.82
816.48
1,589.90
403.74
231.41
513.98
2,741.06
493.89
332.86

360
930
26
1,337
0
0
647
197
668
6
109
20
312
1,167
1,233
85
298
99
4,295
500
355

59
33
1
5
3
6
52
5
1
2
10
3
5
18
55
5
23
22
0
22
128

921
824
6
266
60
669
534
56
49
6
885
33
27
382
790
21
198
77
0
579
1,225

907

101,816.92

37,178

270

17,021.38

12,644

458

5,112.91
666.75
1.30
500.16
9.27
25.30
133.58
11.83
92.00
0.42
2,003.55
82.50
10.39
122.27
308.09
4.64
137.40
19.87
0.00
363.18
10,225.36
19,830.7
6

เงินทุน
(ล้ำนบำท)

ที่มา : สถิติสะสมจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จาแนกตามจังหวัด
รายประเภท ณ สิ้นปี 2558 , กรมโรงงานอุตสาหกรรม (http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss59)

 ด้ำนกำรเกษตร
ในปี พ.ศ.2558 กลุ่ ม จั งหวัด ภาคกลางตอนบน 2 มี พื้ น ที่ เพาะปลู ก ข้ า วนาปี เท่ า กั บ
1,761,307 ไร่ และพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี เท่ากับ 1,643,849 ไร่ โดยจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวข้าวนาปีสูงที่สุด ได้แก่ จังหวัดชัยนาทรองลงมา ได้แก่ จังหวัดลพบุรี อ่างทองและสิงห์บุรี ตามลาดับ
ในขณะที่ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ปรับตัวลดลงจาก 644 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ.2556 เป็น 621
กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ.2558 ในขณะที่จังหวัดที่มีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด คือ จังหวัดสิงห์ บุรี เท่ากับ 664
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง และลพบุรี ตามลาดับ
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2556 -พ.ศ. 2558) พบว่า พื้นที่ปลูกและ
พื้นที่ที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งผลผลิตที่ได้มีแนวโน้มลดลดมาตลอด

7,608

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ตารางที่ 8 จานวนพื้นที่ และผลผลิตข้าวนาปี ของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ. 2558
พื้นที่
พื้นที่
เพาะปลูก
(ไร่)
พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ผลผลิตต่อ
ไร่ (กก.)

2556
2557
2558
2556
2557
2558
2556
2557
2558
2556
2557
2558

ทั่วประเทศ

ภาคกลาง

62,079,904
60,790,599
55,812,540
58,135,809
58,246,976
52,885,166
27,090,184
26,269,964
23,009,340
466
451
435

9,395,366
9,156,546
7,326,100
9,135,424
8,998,902
6,969,492
5,740,365
5,599,613
4,274,245
628
622
613

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2
2,200,155
2,111,601
1,761,307
2,151,772
2,039,515
1,643,849
1,385,369
1,301,887
1,020,159
644
638
621

ชัยนาท

ลพบุรี

794,856
770,380
684,898
792,795
757,200
650,653
533,044
513,783
428,750
672
679
659

745,476
675,396
524,836
706,136
620,509
472,352
406,163
347,528
253,496
575
560
537

สิงห์บุรี

อ่างทอง

316,217 343,606
307,583 358,242
267,963 283,610
315,264 337,577
307,432 354,374
259,924 260,920
220,723 225,439
208,795 231,781
172,568 165,345
700
668
679
654
664
634

ที่มา : หนังสือสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558 , สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2.2) ด้ำนสังคม
 กำรศึกษำ
กำรศึกษำในระบบโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มี
สถานศึกษาที่จัดบริการทางการศึกษาในระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
กระจายครอบคลุ ม พื้ น ที่ รวมจ านวน 991 แห่ ง มี นั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษารวมจ านวน 250,836 คน และครู
อาจารย์รวม 14,292 คน และมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน
310 แห่ง
กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ในปีการศึกษา 2558 กลุ่ ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสถานศึกษาที่จัดบริการทางการศึกษานอกระบบ จานวน 277 แห่ง และแหล่ง
เรีย นรู้ ที่ เป็ น ห้ องสมุดจ านวน 33 แห่ ง มีผู้ เรียนการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานรวมจานวน 30,395 คน ผู้ เรีย น
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 8,617 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 654 คน
ตารางที่ 9 แสดงจานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และจานวนนักเรียน นักศึกษา และครู
อาจารย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2558
กลุ่มจังหวัด
รวม
ชัยนำท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

สถำนศึกษำ (แห่ง)
991
221
416
161
193

จำนวน
นักเรียน/นักศึกษำ (คน)
250,836
47,260
125,534
33,665
44,377

ครู/อำจำรย์ (คน)
14,292
2,579
6,839
2,221
2,653

ที่มา : รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ตารางที่ 10 แสดงจานวนสถานศึกษานอกระบบโรงเรียนและห้องสมุด ผู้เรียน และครู และบุคลากรของ
สถานศึกษานอกโรงเรียน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา
2558
กลุ่มจังหวัด

จานวนสถานศึกษา
(กศน.)

จานวน
ห้องสมุด

จานวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(กศน.)

กลุ่มจังหวัด
ชัยนำท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

277
62
137
29
49

33
8
13
5
7

654
141
276
94
143

ที่มา : รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

ตาราง 11 แสดงจานวนผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตาม
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
แผนการเรียน
แผนกำรเรียนสำยสำมัญ
► ประถมศึกษา
► มัธยมศึกษาตอนต้น
► มัธยมศึกษาตอนปลาย
► ปวช.
รวมจำนวน นร.สำยสำมัญ
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพ
► ฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ
► จัดกลุม่ พัฒนาอาชีพ
► ฝึกอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี
รวมจำนวนผู้เรียนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพ
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน
► หลักสูตรระยะสั้น
► กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
► การศึกษากลุม่ เป้าหมายพิเศษ
รวมจำนวนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและ
ชุมชน

กลุ่มจังหวัด

ชัยนาท

ลพบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

1,929
9,277
15,870
3,319
30,395

407
2,114
3,197
5,718

496
5,510
8,534
281
14,821

265
1,172
2,408
45
3,890

761
481
1,731
2,993
5,966

3,456
5,161

977
575

2,479
4,586

8,617

1,552

7,065

1,398
401

175

1,223
401

60

60

1,859

235

1,624

ที่มา : รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

กำรสำธำรณสุข ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสถานพยาบาลรวม 685
แห่ง จาแนกเป็นโรงพยาบาลภาครัฐ 30 แห่ง โรงพยาบาลภาคเอกชน 7 แห่ง และคลินิก 316 แห่ง
นอกจากนี้ยังมีบริการสาธารณสุขของภาครัฐกระจายไปมีครอบคลุมพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบลจานวน 332 แห่ง
ตารางที่ 12 แสดงจ านวนสถานพยาบาล ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน 2 จ าแนกรายจั ง หวั ด
ปี พ.ศ. 2558
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวม

โรงพยาบาล
รัฐ
6
11
6
7
30

โรงพยาบาล
เอกชน
1
2
3
1
7

คลินิก
86
80
63
87
316

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบล
72
134
47
79
332

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 2

2.3) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
พื้ น ที่ ป่ า พื้ น ที่ ท างการเกษตร พื้ น ที่ ช ลประทานและปริมาณน้ าฝน กลุ่ มจั งหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 มีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งสิ้น 732,739 ไร่ โดยจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 684,849 ไร่ (คิดเป็น
ร้อยละ 93.46 ของพื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มจังหวัดฯ) ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.54 เป็นพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยนาท
จานวน 47,890 ไร่ ในด้านพื้นที่ทางการเกษตร กลุ่มจังหวัดฯ มีพื้นที่ทางการเกษตรรวมทั้งสิ้น 4,297,989
ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 2,296,872 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.44 ของพื้นที่ทางการเกษตรในกลุ่มจังหวัดฯ
ส าหรับ ปริ มาณน้ าฝน พบว่า จั งหวัด ภายในกลุ่ มจังหวัดฯ มี ปริมาณน้ าฝนต่ากว่าค่าเฉลี่ ย ของประเทศ
(1,703.30 มม./ปี) และภาคกลาง (1,591.30 มม./ปี) โดยจังหวัดชัยนาท มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 1,275.80 มม./ปี รองลงมาได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรีและอ่างทอง ตามลาดับ
โดยสรุป บริบทของพื้นที่ปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีพื้นที่การปฏิบัติงานใน 4
จังหวัด ตรงกับพื้นที่การบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี
และอ่างทอง พื้นที่อยู่บริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าป่าสัก เป็นกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ความหนาแน่น
ของประชากรน้อยกว่าความหนาแน่นเฉลี่ยของภาคกลางและประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาการเกษตร พื้นที่จึงเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสาคั ญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพาะ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง ถั่วเหลือ อ้อย ไก่เนื้อ และสัตว์น้าจืด และยังเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรพืชเพื่อการส่งออก และที่สาคัญถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สาคัญ
ของประเทศ เศรษฐกิจของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่ากว่าภาคกลาง
และประเทศ สาขาการผลิตที่สาคัญคือ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาเกษตรกรรม นอกจากนี้พื้นที่กลุ่ม
จังหวัดยังมีโครงสร้างพื้นฐานดี และมีสถาบันทางการศึกษา โรงพยาบาล และสถานบริการทางสาธารณสุข
จานวนมากกระจายครอบคลุมพื้นที่ ดังนั้นประชาชนจึงมีโอกาสได้รับการศึกษาและได้รับบริการการทาง
สาธารณสุขค่อนข้างมาก โดยภาพรวมสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีลักษณะกายภาพ
ทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานเอื้ออานวยต่อคุณภาพชีวิตประชาชนค่อนข้างดี
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1.3 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ
1) ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
1.1) สถำนศึกษำ
1.1.1) จำนวนสถำนศึกษำในระบบและนอกระบบ
ในปี การศึ กษา 2558 พื้ น ที่ กลุ่ ม จั งหวั ดภาคกลางตอนบน 2 มี ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด
การศึ ก ษาในระบบ จ านวน ทั้ ง สิ้ น 991 แห่ ง หากพิ จ ารณ าจ าแนกเป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนอกสังกัด พบว่า สถานศึกษาในสังกัด ศธ. เป็นหน่วยงานที่รับภาระการจัด
การศึกษามากที่สุด จัดโดยสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จานวน 837 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.40 รองลงมา
สังกัดเอกชนจานวน 81 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.20 และสังกัด สอศ. จานวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.80
สังกัดที่จัดการศึกษาน้อยที่สุด คือ สกอ. มีจานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.20 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) สาหรับสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. หน่วยงานที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากที่สุด คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานศึกษาจานวนทั้งสิ้น 38
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.80
สาหรับการศึกษานอกระบบ มีสถานศึกษาจานวนทั้งสิ้น 32 แห่ง เป็นสถานศึกษาใน
จังหวัดลพบุรี 11 แห่ง จังหวัดชัยนาท 8 แห่ง จังหวัดอ่างทอง 7 แห่ง และจังหวัดสิงห์บุรี 6 แห่ง
ตารางที่ 13 จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนทุกสังกัด ในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัดและสังกัด ปีการศึกษา 2558
พื้นที่

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งสิ้น
(แห่ง)
สพฐ.

กลุ่ม
991
จังหวัดฯ
ชัยนาท
221
ลพบุรี
416
สิงห์บุรี
161
อ่างทอง
193
คิดเป็นร้อยละ
รวมสถานศึกษาในระบบ
ในและนอก สังกัด ศธ.
คิดเป็นร้อยละ

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

837

80

18

2

38

2

1

11

2

32

197
345
129
166
84.4

10
45
16
9
8.2

3
7
5
3
1.8

2
0.2

8
15
6
9
3.8

1
1
1
0.2 0.1

1
1
6
3
1.1

2
0.2

8
11
6
7

938

54

95

5
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1.1.2) จำนวนสถำนศึกษำขนำดเล็ก
ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในภาพรวม มีสถานศึกษา สังกัด
สพฐ. จานวน 837 แห่ง เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 477 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 56.77) และเข้าร่วม
โครงการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นหลักในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการเรี ยนรู้ จานวนทั้งสิ้น 467 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.41
ทั้งนี้เกือบทุกเขตพื้นที่การศึกษามีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุกสถานศึกษา ยกเว้นเขตพื้นที่อ่างทอง เข้า
ร่วมโครงการฯเพียง 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.03
ตารางที่ 14 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ที่เข้าร่วมโครงการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม
เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

กลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัด ฯ
ชัยนาท
ลพบุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง

สถานศึกษาขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (แห่ง)

จานวนสถานศึกษา
(แห่ง)
สถานศึกษา
ทั้งหมด
837
197
345
129
166

สถานศึกษา
ขนาดเล็ก
477
116
188
72
101

คิดเป็น
ร้อยละ
56.99
58.88
54.49
55.81
60.84

จานวน
สถานศึกษาที่เข้าร่วม
467
116
188
72
98

คิดเป็น
ร้อยละ
99.41
100
100
100
97.03
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1.1.3) จำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำเป็นระบบทวิศึกษำ
ในปีการศึกษา 2558 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในภาพรวมของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดจานวน 309 แห่ง จาแนกเป็น โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 213 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 64 แห่ง และ กศน. จานวน 32
แห่ง มีเป้าหมายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา จานวน 10 แห่ง ผลการดาเนินการ พบว่า
มีสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษาได้ จานวน 8 แห่ง และคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของ
เป้าหมาย และคิดเป็นร้อยละ 2.59 จากจานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด
สาหรับจานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดมี 51,637 คน มัธยมศึกษาตอนปลายมี
จานวน 42,487 คน มีเป้าหมายให้นักเรียนมัธยมศึกษาได้เรียนในระบบทวิศึกษาจานวน 600 คน ผลการ
ดาเนินงาน พบว่า ระดับม.ต้น ไม่มีนักเรียนที่เรียนในระบบทวิศึกษา ส่วนระดับม.ปลาย มีนักเรียนที่เรียน
ในระบบทวิศึกษา จานวน 562 คน คิดเป็นร้อยละ 93.67 ของเป้าหมาย และ คิดเป็นร้อยละ 1.32 จาก
จานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด
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ตารางที่ 15 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่จัดการศึกษา
ระบบทวิศึกษา จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2558
จานวน
สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา
ทั้งหมด
(แห่ง)
กลุ่มจังหวัด
รวม
309 แห่ง
ขยายโอกาส
ทาง
การศึกษา
213 แห่ง
มัธยมศึกษา
64 แห่ง

กศน.
32 แห่ง

จานวนสถานศึกษา
จานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จานวน
ที่จัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา
ที่เรียนในระบบทวิศึกษา
นักเรียน
ผลการดาเนินการ (แห่ง)
ผลการดาเนินการ (คน)
ระดับมัธยมศึกษา
เป้าหมาย
ทั้งหมด
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
(แห่ง)
เป้าหมาย
(คน)
ร้อยละของ
ร้อยละ
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
(คน)
สถานศึกษา
จากนักเรียน
จาก
จาก
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา เป้าหมา
เป้าหมาย ระดับ จานวน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ย
ม.ต้น 51637
ม.
10
8
2.59
80
42487
600
562
1.32
93.67
ปลาย
ม.ต้น 13278
ม.
102
ปลาย
10

8

12.50

80

ม.ต้น
ม.
ปลาย

28036

-

-

-

-

25525

600

562

2.20

93.67

ม.ต้น

10323

-

-

-

-

ม.
ปลาย

16860

-

-

-

-
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1.1.4 จำนวนสถำนศึกษำที่เปิดสอนหลักสูตรภำษำอังกฤษ
ในปีการศึกษา 2558 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในภาพรวมมีสถานศึกษา
ในสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เปิ ด สอนหลั ก สู ต ร EP จ านวน 4 แห่ ง (คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0.43) โดยเป็ น
สถานศึกษาในพื้นที่ของ สพป.อ่างทอง จานวน 2 แห่ง พื้นที่ของ สพป.ลพบุรีเขต 1 และพื้นที่ของ สพป.
ชัยนาท จานวนเขตละ 1 แห่ง สาหรับหลักสูตร MEP ในภาพรวมมีจานวนจานวน 25 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
2.70) เป็ น สถานศึกษาในพื้ น ที่ ของสพป.ลพบุ รีเขต 2 มากที่สุ ด จานวน 9 แห่ ง (คิดเป็ นร้อยละ 6.43)
รองลงมาคือสถานศึกษามัธยมศึกษาในพื้นที่ของ สพม.5 จานวน 8 แห่ง และเป็นสถานศึกษาสังกัด สอศ.
จังหวัดละ 1 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 สถานศึกษามีการเปิดสอนหลักสูตร EP และ MEP
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ตารางที่ 16 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอน EP และ MEP
จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2557 - 2558

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

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งหมด
(แห่ง)

หลักสูตร EP
จานวน
สถานศึกษา
ที่เปิดสอน
(แห่ง)

2557

2558

2557

2558

2557

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

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

2
2
-

4
1
2
1
-

0.21
1.31
-

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งหมด
(แห่ง)

หลักสูตร MEP
จานวน
สถานศึกษา
ที่เปิดสอน
(แห่ง)

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

0.43
0.56
1.32
9.10
-

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

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

23
1
9
1
8
1
1
1
1

25
1
9
1
1
8
2
1
1
1

2.44
0.55
6.21
0.84
12.50
14.29
20.00
33.33
33.33

2.70
0.56
6.43
0.85
0.56
12.50
28.57
20.00
33.33
33.33

คิดเป็น
ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559
สานักงานศึกษาธิการภาค2

1.1.5) จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรนำร่องตำมโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
ในปีการศึกษา 2558 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในภาพรวมมีสถานศึกษา
ในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการนาร่องตามโครงการฯ จานวนทั้งหมด 123 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 17.75)
เป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่สพป.อ่างทองมากที่สุด จานวน 35 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 4.20) รองลงมา สพป.
ลพบุรี เขต 1 จานวน 32 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 3.84) สพป.ชัยนาท จานวน 18 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 2.16)
สพป.ลพบุรี เขต 2 จานวน 16 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 1.92) สพป.สิงห์บุรี จานวน 12 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
1.44) สพม.เขต 5 จานวน 9 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 1.08) และศึกษาสงเคราะห์ 1 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 0.12)
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แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ตารางที่ 17 แสดงจานวนสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่เข้าร่วมโครงการ
นาร่องตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
เขตพื้นที่การศึกษา

จานวนโรงเรียน สังกัด สพฐ.
จานวนทั้งหมด
จานวนนาร่อง

รวมกลุ่มจังหวัดฯ
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
สพป.ชัยนาท
สพม.เขต 5
ศึกษาสงเคราะห์

834
177
140
117
152
183
64
1

123
32
16
12
35
18
9
1

คิดเป็นร้อยละ
14.75
3.84
1.92
1.44
4.20
2.16
1.08
0.12

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559
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1.1.6) จำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำทวิภำคี
ในปีการศึกษา 2558 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในภาพรวม มีสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 14 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
73.33 ของสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด)
ตารางที่ 18 แสดงจานวน และร้อยละของสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2557-2558
พื้นที่
กลุ่มจังหวัด/เขตตรวจฯที่ 2
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

สถานศึกษา
สังกัด สอศ.
ทั้งหมด
18
3
7
5
3

ปีการศึกษา 2557
สถานศึกษาที่
คิดเป็น
ดาเนินการ
ร้อยละ
15
78.33
3
100
7
100
4
80
1
33.33

ปีการศึกษา 2558
สถานศึกษาที่
คิดเป็น
ดาเนินการ
ร้อยละ
14
73.33
3
100
7
100
3
60
1
33.33

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

1.2) นักเรียน นักศึกษำ
1.2.1) อัตรำนักเรียน นักศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 ในภาพรวมของประชากรกลุ่ ม อายุ 3-21 ปี มี โอกาสเข้ ารั บ
การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 75.25 โดยกลุ่มอายุ 6-11 ปี ได้เข้า
รับการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 101.62 เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา พบว่า การเข้าเรียนทุกระดับมี
แนวโน้มสูงขึ้น ยกเว้นระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง
ตารางที่ 19 แสดงอัตรานักเรียน นักศึกษาต่อประชากร ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558
ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ระดับก่อนประถมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประเภทสามัญศึกษา
- ประเภทอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ต่ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี

กลุ่มอายุ (ปี)
3-21
3-17
3-5
6-11
12-17
12-14
15-17

18-19
18-21

2556
74.12
91.74
72.26
103.38
89.99
101.25
80.21
49.57
30.65

ปีการศึกษา
2557
73.66
91.07
68.17
102.72
90.45
105.53
77.68
50.01
27.67

2558
75.25
93.43
76.63
101.62
93.24
107.17
81.02
50.29
30.73

30.49
19.89

18.58
10.94

21.48
9.63

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556-2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

1.2.2) จำนวนนักเรียน นักศึกษำ ผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรศึกษำในระบบโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมมีนักเรียน นักศึกษาที่
เข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช.
รวมทั้งสิ้นจานวน 250,488 คน จาแนกเป็นนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จานวน 38,717 คน (คิดเป็น
ร้ อ ยละ 15.46) ระดั บ ประถมศึ ก ษา 106,792 คน (คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 42.63) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
56,386 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.5) ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย 48,593 คน (คิด เป็ น ร้อยละ 19.40)
จาแนกเป็นสายสามัญ (ม. 4-6) จานวน 30,164 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.04) และสายอาชีพ (ปวช.) 18,429
คน (คิดเป็นร้อยละ 7.36)
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ตารางที่ 20 แสดงร้ อยละจ านวนนั กเรีย นการศึกษาขั้น พื้น ฐานในระบบโรงเรียนทั้ งภาครัฐ และเอกชน
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามระดับชั้นและสังกัด ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน/นักศึกษำ
สกอ. อปท. วธ. สธ.
163
- 1,456 - 1,533 970
- 4,122 - 1,583 - 1,445 - 1,392 - 1,438 - 1,466 - 1,379 - 8,703 247 1,303 154 242 1,125 118 232 1,124 122 721 3,552 394 82 424 237 103 320 172 112 348 144 -

สพจ.
173
139
148
460
81
88
67

กก.
45
58
37
140
65
52
55

รวม
416
13,128
15,602
9,571
38,717
17,206
17,345
17,763
18,063
18,271
18,144
106,792
19,289
18,426
18,671
56,386
10,209
9,543
10,412

ร้อยละ

12.04

สพฐ.
8,446
10,439
4,656
23,541
11,700
11,994
12,360
12,700
12,896
12,938
74,588
14,347
13,788
13,973
42,108
8,666
8,264
9,154

สช.
253
3,226
3,630
3,945
11,054
3,923
3,906
4,011
3,925
3,909
3,827
23,501
3,020
2,956
3,035
9,011
654
544
532

สอศ.
-

26,084

1,730

-

297

1,092

553

-

236

172

30,164

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

19
23
18

1,768
1,450
1,501

5,646
3,818
4,188

-

-

-

-

-

-

7,433
5,291
5,707

รวม ม.ปลายสายชีพ
รวม ม.ปลำยทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

60
26,144
166,381

4,717
6,447
50,013

13,652
13,652
13,652

0
0

236
696

172
312

18,429
48,593
250,488

เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม ม.ต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม ม.ปลายสายสามัญ

297 1,092 553
1,018 17,469 947

15.46

42.63

22.51

7.36
19.40
100

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมมีผู้ เรียนที่เข้าเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. มีผู้เรียนรวมทั้งสิ้นจานวน 29,347 คน จาแนกเป็นระดับประถมศึกษา
จานวน 1,359 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.63) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 10,338 คน (คิดเป็นร้อยละ
35.23) ระดับมัธยมศึกษาปลายประเภทสามัญศึกษา (ม.4-6) จานวน 17,324 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.03) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา ( ปวช.1-3) จานวน 326 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.11)

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ตารางที่ 21 แสดงจานวนนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2559
พื้นที่กลุ่มจังหวัด
รวมกลุม่ จังหวัดฯ
คิดเป็นร้อยละของผูเ้ รียนทั้งหมด
กศน.ลพบุรี
กศน.สิงห์บุรี
กศน.อ่างทอง
กศน.ชัยนาท

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

ระดับอำชีวศึกษำ
ปวช.
ปวส
326
1.11
233
45
48

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

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559
สานักงานศึกษาธิการภาค2

1.2.3) สัดส่วนนักเรียนนักศึกษำประเภทสำมัญศึกษำต่ออำชีวศึกษำ
ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาประเภท
สามัญศึกษาต่ออาชีวศึกษา 63 : 36 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนใกล้เคียงเป้าหมายมากที่สุดเท่ากันสองจังหวัด
คือ จังหวัดชัยนาทและลพบุรี (58 : 42) สาหรับจังหวัดที่จัดได้ต่ากว่าเป้าหมายมากที่สุดคือจังหวัดสิงห์บุรี
75 : 25 และเมื่อพิจารณาช่วง 3 ปี (ปีการศึกษา 2559-2558) สัดส่วนนักเรียนประเภทอาชีวศึกษาสูงขึ้น
เล็กน้อย
ตารางที่ 22 แสดงสัดส่วนนักเรียนประเภทสามัญศึกษาต่ออาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2556-2558
จังหวัด
รวมกลุ่มจังหวัดฯ
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

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

สามัญศึกษา : อาชีวศึกษา
ปี 2557
63 : 37
63 : 37
58 : 42
62 : 38
76 : 24

ปี 2558
64 : 36
58 : 42
58 : 42
75 : 25
62 : 38

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556-2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

1.2.4) อัตรำกำรออกกลำงคัน
การออกกลางคันของ นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียน นักศึกษา ออก
กลางคันจานวน 2,153 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.52) และปีการศึกษา 2558 มีจานวนลดลงเหลือ 1,623
คน (คิดเป็นร้อยละ 13.98) โดยทั้งสองปีการศึกษา นักศึกษาอาชีวศึกษา มีจานวนที่ออกกลางคันมากที่สุด
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ตารางที่ 23 แสดงจานวนและร้อยละนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่ออกกลางคัน จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557–2558
ระดับ/ชัน้
ป.1 - ป.3
ป.4 - ป.6
ม.1 - ม.3
ม.ปลาย ประเภทสามัญฯ (ม.4-6)
ม.ปลาย ประเภทอาชีว ฯ (ปวช.1-3)
ปวส.
รวม

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

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

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

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 ศธภ.2

1.2.5) อัตรำกำรเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
อัตราการเรียนต่อ ในระดับที่สูงขึ้น ของนักเรียน/นักศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ในภาพรวมปีการศึกษา 2556-2558 มีอัตราการเรียนต่อของปีการศึกษา 2558 มีอัตราการ
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 97.74 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตราการเรียนต่อร้อย
ละ 102.48 โดยเรียนต่อประเภทสามัญศึกษาร้อยละ 59.31 และประเภทอาชีวศึกษาร้อยละ 43.71 ซึ่ง
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557 ประมาณร้อยละ 4.71 สาหรับระดับอุดมศึกษา โดยภาพรวมมีอัตราการเรียน
ต่อร้อยละ 47.92 ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557 ประมาณร้อยละ 23.61 โดยเรียนในระดับอนุปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 33.86 และเรียนระดับปริญญาตรี ร้อยละ 14.06 และระดับปริญญาตรี 19.10
ตารางที่ 24 แสดงอัตราการเรียนต่อของนักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนก
ตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558
ระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1/ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สามัญศึกษา (ม.4/ม.3)
- อาชีวศึกษา (ปวช.1/ม.3)
ระดับอุดมศึกษา
- อนุปริญญา / เทียบเท่า (อนุปริญญา+ปวส.1)
- ปริญญาตรี (ปริญญาตรีปที ี่1/ม.6+ปวช.3)

2556
114.57
108.88
65.32
43.56
26.71
32.75
20.68

ปีการศึกษา
2557
112.13
100.23
61.23
39.00
24.31
29.53
19.10

2558
97.74
102.48
59.31
43.71
47.92
33.86
14.06

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556-2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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1.3) ครู อำจำรย์
1.3.1) จำนวนครู ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ประเภทสำมัญศึกษำ
ในปี การศึกษา 2558 ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษา มีจานวน
ทั้งสิ้น 15,238 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 66.08) รองลงมาตามลาดับได้แก่
ปริ ญ ญาโท (ร้ อยละ 14.71) ป.บั ณ ฑิ ต (ร้อยละ 2.87) ต่ ากว่าปริญ ญาตรี (ร้อ ยละ 1.62) และน้อ ยสุ ด
ปริญญาเอก (ร้อยละ 0.24) โดยเมื่อเทียบกับจานวนครูทั้งหมดในจังหวัด จังหวัดที่มีครูวุฒิปริญญาเอกมาก
ที่สุดคือ จังหวัดอ่างทอง (ร้อยละ 0.48) รองลงมาคือจังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 0.28)
ตารางที่ 25 แสดงจานวน และร้อยละของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทการศึกษาสามัญ ศึกษา
ในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558
จานวนครู
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

ต่า
ป.
ป.
กว่า ป.ตรี
ป.โท
บัณฑิต
เอก
ป.ตรี
247 10,070 437 2,242 37
42 1,821
78
439
4
128 4,668 275 1,080 17
47 1,640
22
282
4
30 1,941
62
441 12

ร้อยละของครู
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
รวม
15,238
2,384
6,168
1,995
2,486

ต่ากว่า
ป.
ป.ตรี
ป.ตรี
บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1.62
1.76
2.08
2.36
1.21

14.71
18.41
17.51
14.14
17.74

0.24
0.17
0.28
0.20
0.48

66.08
76.38
75.68
82.21
78.08

2.87
3.27
4.46
1.10
2.49

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

1.3.2) จำนวนครู ในสถำนศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ
ในปีการศึกษา 2558 ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทการศึกษาอาชีวศึกษา มี
จานวนทั้งสิ้น 1,205 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 57.51) รองลงมาตามลาดับ
ได้แก่ ปริญญาโท (ร้อยละ 32.37) ป.บัณฑิต (ร้อยละ 8.88) ต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 1.08) และปริญญา
เอก (ร้อยละ 0.17)
ตารางที่ 26 แสดงจานวนและร้อยละของครูประเภทการศึกษาอาชีวศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จาแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558
กลุ่มจังหวัด

ต่ากว่า
ป.ตรี
กลุ่มจังหวัด 13
ชัยนาท
ลพบุรี
11
สิงห์บุรี
อ่างทอง
2

จานวนครู
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ป.
ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก รวม
บัณฑิต
ป.ตรี
693 107 390
2
1,205 1.08
85
56
141
396
78
184
2
671 1.64
128
9
89
226
84
20
61
167 1.20

ร้อยละของครู
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ป.
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก
บัณฑิต
57.51 8.88 32.37 0.17
60.28
39.72
59.02 11.62 27.42 0.30
56.64 3.98 39.38
50.30 11.98 36.53
-

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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2) ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
2.1) คุณภำพสถำนศึกษำ
2.1.1) ผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ โดย สมศ. รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พบว่า มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินแต่ละระดับการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,726
แห่ง ผลการประเมิน ได้รับการรับ รอง 1,556 แห่ง (ร้อยละ 90.15) และไม่รับรอง 170 แห่ ง (ร้อยละ
9.85) โดยสถานศึกษาในสังกัด สอศ. และ สกอ. ได้รับการรับรองคุณภาพทุกแห่ง สาหรับสถานศึกษาที่
ไม่ได้รับการร้บรองจานวนมากที่สุดคือ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. (สพป.) ซึ่งจัดการศึกษาระดับประถมและ
มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จานวน 129 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 16.82 ของสถานศึกษาในพื้นที่ สพป.) และ
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. (สพม.) ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 14 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 21.48
ของสถานศึกษาในพื้นที่ สพม.5)
ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาแนกตามรายสังกัด
สังกัดหน่วยงาน
1. สพป.
2. สช.สพป.

ปฐมวัย
ประถมและมัธยม
ปฐมวัย
ประถมและมัธยม

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

จานวนสถานศึกษา
ที่ส่งเข้ารับการ
ประเมินรอบที่ 3
725
767
55
63
64
18
1
1
32
1,726

ผลการประเมิน
รับรอง
จานวน
ร้อยละ
(แห่ง)
707
97.52
638
83.18
53
96.36
57
90.48
50
78.13
18
100.00
1
100.00
1
100.00
31
96.88
1,556
90.15

ไม่รับรอง
จานวน
ร้อยละ
(แห่ง)
18
2.48
129
16.82
2
3.64
6
9.52
14
21.87
0.00
0.00
0.00
1
3.13
170
9.85

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

2.2) คุณภำพผู้เรียน
2.2.1) กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
 ระดับประถมศึกษำ
จากการประเมินคุณภาพระดับการศึกษา โดยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2556-2558 สาหรับ 5 วิชา
หลัก พบว่า เกือบทุกปี ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่ามาตรฐานและต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มี
เพียงรายวิชาสังคมในปีการศึกษา 2557 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า มาตรฐาน สาหรับในปีการศึกษา 2558
เกือบทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ ยสูงขึ้น ยกเว้น วิชาสั งคมต่าลงเล็ กน้อย วิช าที่มีผลคะแนนเฉลี่ยมากที่สุ ด คือ
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ภาษาไทย (49.19 คะแนน) รองลงมาคื อ สั ง คม (48.44 คะแนน) คณิ ต ศาสตร์ (42.66 คะแนน)
วิทยาศาสตร์ (41.98 คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ (38.55 คะแนน)

แผนภูมิ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2556-2558
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
จากการประเมินคุณภาพระดับการศึกษา โดยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2556-2558 ใน 5 วิชาหลัก
พบว่า ทุกปี ทุกรายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่ามาตรฐานและต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยในปี
การศึกษา 2558 วิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ย มากที่สุด คือ วิชาสังคม (45.09 คะแนน) รองลงมาคือ ภาษาไทย
(42.03 คะแนน) วิทยาศาสตร์ (36.48 คะแนน) คณิตศาสตร์ ( 31.49 คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ภาษาอังกฤษ (29.43 คะแนน)

คะแ
นน
เฉลี่ย
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แผนภูมิ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2556-2558
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
จากการประเมินคุณภาพระดับการศึกษา โดยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2556-2558 สาหรับ 5 วิชาหลัก
พบว่า เกือบทุกปีทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่ามาตรฐานและต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ยกเว้นในปี
การศึกษา 2557 รายวิช าภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า มาตรฐาน ส าหรับในปีการศึกษา 2558 มี 3
รายวิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ได้แก่ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ สาหรับวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด คือ วิชาภาษาไทย (49.49 คะแนน) รองลงมาคือ สังคม (39.25 คะแนน) วิทยาศาสตร์ (33.17
คะแนน) คณิตศาสตร์ (25.75 คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ (23.12 คะแนน)

คะแ
นน
เฉลี่ย

แผนภูมิ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีการศึกษา 2556-2558
2.2.2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ทำงด้ำนอำชีวศึกษำ
(Vocational National Education Test : V-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา
2557 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
โดยภาพรวม พบว่า ประเภทวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ ความรู้พื้นฐานทั่วไป (85.02 คะแนน) รองลงมา
ตามล าดับ คือ ความรู้วิช าชีพพื้ น ฐาน วิช าพาณิ ช ยกรรม (82.46 คะแนน) วิช าอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว
(79.79 คะแนน) วิชาศิลปกรรม 77.65 คะแนน) วิชาอุตสาหกรรม (73.55 คะแนน) วิชาคหกรรม (72.68
คะแนน) และวิชาเกษตรกรรม (66.94 คะแนน)

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

53

ตารางที่ 28 แสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ.
2557
ปวช.3 ปี 2557
กลุ่ม
จังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวม

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

นร.

เกษตร
กรรม

79
61
37

62.41
70.00
71.57

177

66.94

นร.

อุตสาห
กรรม

นร.

คห
กรรม

430
1,456
311
388
2,585

75.09
72.01
74.92
76.51
73.55

15
59
45
10
129

74.67
71.73
74.09
69.00
72.68

นร.

ศิลป
กรรม

นร.

ท่อง
เที่ยว

78
8

76.36
90.25

7
12

81.14
79.00

86

77.65

19

79.79

2.2.3) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบ
(Non-Formal National Education Test : N-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ปี การศึกษา
2557 ในระดับประถมศึกษา ผลการทดสอบ ทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ ทั้งนี้ สาระ
วิชาที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สาระการพัฒนาสังคม (ค่าเฉลี่ย 49.40) รองลงมาตามลาดับ ได้แก่ สาระ
ทักษะการดาเนินชีวิต (ค่าเฉลี่ย 48.27) สาระทักษะการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 39.29) สาระการประกอบอาชีพ
(ค่าเฉลี่ย 39.23) และสาระความรู้พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 32.23)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการทดสอบ สาระวิชาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ระดับ ประเทศ ยกเว้น สาระทักษะการเรียนรู้และสาระทักษะการดาเนินชีวิต ทั้งนี้สาระวิชาที่มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สาระทักษะการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 52.51) รองลงมาเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะการ
ดาเนินชีวิต (ค่าเฉลี่ย 45.05) สาระการประกอบอาชีพ (ค่าเฉลี่ย 41.42) สาระการพัฒนาสังคม (ค่าเฉลี่ย
38.43) และสาระความรู้พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 35.62)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการทดสอบ สาระวิชาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่า
กว่าระดับประเทศ ยกเว้นสาระทักษะความรู้พื้นฐาน ทั้งนี้ สาระวิชาที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สาระ
ทักษะการเรีย นรู้ (ค่าเฉลี่ ย 41.75) รองลงมาสาระทักษะการดาเนินชีวิต (ค่าเฉลี่ย 36.63) สาระ การ
ประกอบอาชี พ (ค่ าเฉลี่ ย 33.59) สาระความรู้พื้ น ฐาน (ค่าเฉลี่ ย 31.66) และสาระการพั ฒ นาสั งคม
(ค่าเฉลี่ย 30.91)
ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-Net) ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 จาแนกรายวิชา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระดับประถมศึกษำ
รายวิชา
1. สาระความรู้พื้นฐาน
2. สาระการพัฒนาสังคม
3. สาระทักษะการเรียนรู้
4. สาระการประกอบอาชีพ
5. สาระทักษะการดาเนินชีวิต

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ
35.55
50.23
42.82
39.89
49.79

ลพบุรี
33.72
46.37
37.97
39.96
51.59

สิงห์บุรี
32.01
48.48
40.61
41.36
48.18

ค่าเฉลี่ยจังหวัด
อ่างทอง
32.96
54.00
39.83
39.17
50.00

ชัยนาท
30.23
48.75
38.75
36.46
43.33

เฉลี่ยรวม
32.23
49.40
39.29
39.23
48.27
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
รายวิชา
1. สาระความรู้พื้นฐาน
2. สาระการพัฒนาสังคม
3. สาระทักษะการเรียนรู้
4. สาระการประกอบอาชีพ
5. สาระทักษะการดาเนินชีวิต

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ
35.70
38.55
50.97
41.78
44.74

ลพบุรี
34.51
36.49
51.52
41.17
44.31

สิงห์บุรี
37.17
42.07
51.40
41.30
44.07

ค่าเฉลี่ยจังหวัด
อ่างทอง
34.47
36.52
53.08
42.32
45.12

ชัยนาท
36.34
38.64
54.04
40.91
46.70

เฉลี่ยรวม
35.62
38.43
52.51
41.42
45.05

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

2.2.4 ผลกำรทดสอบกำรอ่ำน กำรเขียน
จากการทดสอบการอ่ า น การเขี ย น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้ เครื่ องมือทดสอบของ สพฐ. ในปีการศึกษา 2558 พบว่า นั กเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมของสังกัด สพฐ. มีจานวน 11,503 คน อ่านออก เขียนได้ จานวน 10,547
คน (คิดเป็นร้อยละ 91.96) โดยจังหวัดที่มีนักเรียนอ่านออก เขียนได้ มากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรี (ร้อยละ
95.99) และน้ อยที่สุ ดคือ จังหวัด ชัยนาท (ร้อยละ 86.10) ส าหรับในภาพรวมของสั งกัด สช. มีจานวน
2,417 คน อ่านออก เขียนได้ จานวน 2,241 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.72) โดยจังหวัดที่มีนักเรียนอ่านออก
เขียนได้มากสุดคือ จังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 97.83) และน้อยที่สุดคือ จังหวัดอ่างทอง 73.13
สาหรับ นั กเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมของสั งกัด สพฐ. มีจานวน
9,428 คน พบว่า อ่านคล่อง เขียนคล่อง จานวน 2,045 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.78) โดยจังหวัดที่มีนักเรียน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง มากที่สุดคือ จังหวัดสิงห์บุรี (ร้อยละ 95.19) และน้อยที่สุดคือ จังหวัดชัยนาท (ร้อย
ละ 86.55) สาหรับในภาพรวมของสังกัด สช. มีนักเรียนจานวน 2,417 คน อ่านคล่อง เขียนคล่อง จานวน
2,045 คน (คิดเป็น ร้อยละ 97.43) โดยจังหวัดที่มีนักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง มากสุดคือ จังหวัดลพบุรี
(ร้อยละ 99.35) และน้อยที่สุดคือ จังหวัดชัยนาท (ร้อยละ 79.07)
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ตารางที่ 30 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ
สังกัด สช. ที่อา่ นออกเขียนได้ (เครื่องมือทดสอบของ สพฐ.) ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ปีการศึกษา 2558
พื้นที่
กลุ่มจังหวัดฯ
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

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

คิดเป็น
ร้อยละ
91.69
86.10
95.99
93.92
87.07

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

คิดเป็น
ร้อยละ
92.72
82.44
97.83
92.61
73.13

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

ตารางที่ 31 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ
สังกัด สช. ที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (เครื่องมือ ทดสอบของ สพฐ.) ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ปีการศึกษา 2558
พื้นที่
กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

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

คิดเป็น
ร้อยละ
92.78
86.55
92.36
95.19
91.93

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

คิดเป็น
ร้อยละ
97.43
79.07
99.35
98.32
79.89

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
3.1) สัดส่วนนักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำของภำครัฐต่อภำคเอกชน
ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มี สถานศึกษาของภาคเอกชนร่วมจัด
การศึกษา จานวน 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.2 ของสถานศึกษาทั้งหมด (991 แห่ง) มีนักเรียนนักศึกษา
ทุกระดับการศึกษาทั้งสิ้นจานวน 50,013 คน คิดเป็นสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาภาครัฐต่อภาคเอกชนเท่ากับ
80 ต่อ 20 ทั้งนี้ ระดับการศึกษาที่ภาคเอกชนร่วมจั ดการการศึกษามากที่สุด คือระดับก่อนประถม (71 ต่อ
29) รองลงมาคือ การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา (74 ต่อ 26) ทั้งนี้ระดับที่
ภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษาน้อยที่สุดคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญศึกษา (94 ต่อ 6)
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ตารางที่ 32 แสดงจานวนและสัดส่วนนักเรียน นักศึกษาของรัฐบาลต่อเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 จาแนกตามระดับการศึกษา และจังหวัด ปีการศึกษา 2558
ระดับชัน้
รวมทุกระดับ
ระดับก่อนประถม
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประเภทสามัญศึกษา
- ประเภทอาชีวศึกษา

จานวนนักเรียน/นักศึกษา
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
รวม
200,475
50,013
250,488
27,663
11,054
38,717
83,291
23,501
106,792
47,375
9,011
56,386
28,434
13,712

1,730
4,717

30,164
18,429

สัดส่วนนักเรียน/นักศึกษา
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
80
20
71
29
78
22
84
16
94
74

6
26

ที่มา รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2558 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

1.4 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรศึกษำของภำค (SWOT Analysis)
ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการศึกษาของ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้ข้อสรุป
ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาทั้ งในระบบและนอกระบบตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย จนถึ ง
ระดับอุดมศึกษากระจายครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลให้เป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เข้าถึงบริการการศึกษามาก
2. ประชากรวัยเรียนได้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
3. ครู บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูง และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
4. มี โครงสร้ างการบริห ารในการจัด ให้ มี ห น่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบดูแ ล ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละระดับ แต่ละประเภทในพื้นที่ชัดเจน
5. มีสื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา โทรทัศน์การศึกษา ระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่ าน
ดาวเทียม (DLTV) และการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการสนเทศ (DLIT) ที่สามารถช่วยการจัดการเรียนรู้
6. สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาการประเมินครบทุกแห่ง
7. มีส ถาบั น ทางการศึกษาที่จั ดการศึกษาเฉพาะด้านที่ มีศักยภาพ เช่น วิท ยาลั ยเกษตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งมีเกือบทุกจังหวัด และมีศักยภาพพรอมจะสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามจุดเน้นของ
กลุ่มจังหวัด
8. ครู บุ คลากรทางการศึกษาในภาพรวมมี จานวนเพี ยงพอเป็น ไปตามเกณฑ์ อัตรากาลั ง การ
จัดสรรครูที่ภาครัฐกาหนด
9. ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาสายอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพ มีงานทา

แผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

จุดออน (Weaknesses)
1. ครูส่วนใหญ่ยังสอนแบบอธิบาย แบบท่องจา ขาดเทคนิคและการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนหนึ่งขาดทักษะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
3. นักเรียนมีคุณภาพทางด้านวิชาการต่ากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ แส่วนหนึ่งเพราะมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน
4. นักเรียนขาดทักษะและความสามารถในการคิด วิเคราะห์
5. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจานวนมากที่ขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริห ารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ เช่น ครู วัสดุครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ฯลฯ
6. อัตราการเรียนต่อในประเภทอาชีวศึกษาต่า เนื่องจากทัศนคติปริญญานิยม และภาพลักษณ์
ของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ทาให้ผู้ปกครองและนักเรียนไม่สนใจเข้าเรียนสายอาชีพ
7. สถานศึ กษาส่ วนใหญ่ ยั งไม่ สามารถบริ หารจั ดการหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกั บสภาพบริ บทที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
8. ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยต่ากว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ประชากร โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุขาดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10. นักเรียนส่วนหนึ่งขาดวินัย ความใฝ่รู้ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
11. จ านวนครู ก ระจุ ก ตั ว อยู่ ในสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ ห รื อ สถานศึ ก ษาในเขตเมื อ ง ท าให้
สถานศึกษานอกเขตเมืองมีครูไม่ครบชั้น โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
12. ผู้ เรี ย นส่ ว นหนึ่ ง ออกจากการเรี ย นระหว่ า งการศึ ก ษา โดยเฉพาะการเรี ย นในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
13. ครู/อาจารย์สอนในสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัด และไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา
14. การบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ยังเป็นแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ ขาดฐานข้อมูลทาง
การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของพื้นที่ที่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากไม่เป็น
ระบบเดียวกัน และขาดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
โอกำส (Opportunities)
1. มีกฎหมาย นโยบายให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัดทาหน้าที่กากับ ดูแล ส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่
2. นโยบายรัฐให้ความสาคัญกับการศึกษา เช่น นโยบายเรียนฟรี การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
การ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา
3. โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง พื้นที่มีการคมนาคมสะดวกส่งผลให้ผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา
มีทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาหรือศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ได
หลากหลายตามความต้องการไดมากขึ้น
4. พื้นที่ส่วนใหญ่มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาคี ทวิศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกงานให้แกนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา
ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งทางด้านความรู และทักษะอย่างเต็มที่
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5. มีนโยบายประเทศไทยเป็นครัวโลก (Kitchen of the world) ทาให้พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
อาหารที่สาคัญของประเทศมีความต้องการแรงงานสายอาชีพ ที่มีทักษะสูงจานวนมาก โดยเฉพาะแรงงาน
เทคนิคด้านการเกษตร อุตสาหกรรมทางการเกษตร และการผลิตอาหาร อาจส่งผลให้ผู้เรียนให้ความสนใจ
เรียนสายอาชีพมากขึ้น
6. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวนมาก ที่สามารถใช้ประโยชนเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูของสถานศึกษาไดอย่างหลากหลาย ตามเนื้อหาหลักสูตร
7. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการแสวงหาความรู้และการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
อุปสรรค (Threats)
1. ผูป้ กครองและนักเรียนมีค่านิยมในการเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนสาย
อาชีพมีจานวนน้อย โดยเฉพาะทางด้านเกษตร กาลังคนในสาขานี้จึงไมเพียงพอ ไมสอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาของพื้นที่ และตลาดแรงงาน
2. นโยบายการลดอัตรากาลังคนภาครัฐ ทาให้มีผลกระทบกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่
เพียงพอและไม่สามารถเกลี่ยอัตรากาลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ได้
3. สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ดี ไม่แน่นอน ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาได้ให้บุตรหลานได้ ส่งผลให้เด็กส่วนหนึ่งไม่ได้เข้ารับการศึกษา หรือต้องออกจากสถานศึกษาเพื่อ
ไปช่วยผู้ปกครองหารายได้
4. ชุมชน ทองถิ่นส่วนใหญ่ ยังขาดความเข้มแข็ง ขาดศักยภาพในการมีส่วนร่วมการบริหารจัด
การศึกษาอย่างจริงจัง
5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาที่ขาด
ความต่อเนื่อง
โดยสรุป สภาพแวดล้อมด้านการศึกษามีจุดแข็งที่สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของประชาชน
กล่าวคือ มีสถาบันทางการศึกษาที่จัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจานวนมาก
และกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัด และมีศักยภาพในการรับประชากรในพื้นที่ เข้ารับการศึกษาเพียงพอ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเข้าเรียนของประชากรกลุ่มอายุ 3-21 ปี เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา ผลการวิเคราะห์
พบว่า การเข้าเรียนของประชากรกลุ่มอายุในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
นโยบายของรัฐ อาทิ นโยบายเรียนฟรี การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาได้ช่วยสร้างเสริมโอกาสในการเข้า
เรียนของประชาชนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า มีนักเรียนจานวนหนึ่งต้องออกจากการศึกษาระหว่าง
เรียน ซึ่งอาจมีปัญหาจากความพร้อมไม่พร้อมของครอบครัวและส่วนหนึ่งไม่สามรถติดตามได้ เด็กเหล่านี้
หากหลุดออกจากวงจรการศึกษาอาจเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และจะเป็นปัญหาของสังคมใน
อนาคต จึงควรพิจารณาหาแนวทางการป้องกัน โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบ และกลไกในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
ในขณะที่จานวนสถานศึกษาถือเป็นจุดแข็งในการสร้างโอกาสทางการศึกษา แต่ก็มีจุดอ่อนที่ควร
พิจารณา คือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวนมากนั้นส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมี
ความขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะจานวนครูไม่ครบชั้นเรียน นักเรียนมี
จานวนน้อยมากไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนในบางเรื่องได้ จึงอาจมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและ
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คุณ ภาพของผู้เรียน ซึ่งหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องต้องพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือให้ โรงเรียนขนาดเล็ กให้
สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมการจัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อช่วยเหลือการจัดการเรี ยนรู้ของครู และส่งเสริมสถานศึกษาให้การจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิ การจั ดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการ
สนเทศ (DLIT) อย่างจริงจังและเป็น ระบบ และพัฒ นาสมรรถนะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มมากขึ้น
ยังขาดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพัฒนากิจกรรมสาหรับผู้สูงวัยให้หลากหลายที่สอดคล้องเหมาะสมกับวัยความ
สนใจ และวิถีชีวิต
สาหรับการเข้าเรียนประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาพื้นที่
และประเทศ ซึ่งมีจุดแข็งในด้านจานวนสถานศึกษา และคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษา แต่มีจุดอ่อน
ที่เป็นประเด็นปัญหาสาคัญที่สอดคล้องกับระดับประเทศ คือ จานวนผู้เข้าเรียนน้อย ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลในช่วง 3 ปี (ปี การศึกษา 2559-2558) พบว่า ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มี
สั ด ส่ ว น นั กเรี ย น นั กศึ ก ษ าป ระเภ ท สามั ญ ศึ ก ษ าต่ อ ป ระเภ ท อาชี ว ศึ ก ษ าต่ ากว่ า เป้ าห มายที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด สะท้อนให้เห็นว่านักเรียน และประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสาคัญและยังมี
ค่านิยม ทัศนคติตามกระแสปริญญานิยม จึงมุ่งไปเข้าเรียนในสายสามัญ เพื่อไปสู่การเรียนในมหาวิทยาลั ย
การจั ดการศึกษาประเภทอาชีว ศึกษาของกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงยังไม่ส ามารถตอบสนอง
นโยบายของรั ฐ บาลและเป้ าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่ ต้อ งการเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของผู้ เรีย นประเภท
อาชีวศึกษา จาเป็นที่หน่วยงานทางการ ควรพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจด้านอาชีพ และสามารถเลือกเรียนในประเภทและสาขาได้อย่างเหมาะสมกับ
ความถนั ดและสามารถสร้างอาชีพได้ โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาการจัดการเรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในรูปแบบของทวิศึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการการ
ปฏิ บั ติ งานจริ งมากกว่าการเรี ยนรู้ แต่ ภาคทฤษฎี เป็ นการวางรากฐานทั กษะอาชีพ ซึ่ งจะช่ วยให้ ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์ และทั กษะที่ สอดคล้ องกับความต้ องการของสถานประกอบการ จึงจะส่ งผลต่อ การสร้ าง
กาลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตลอดจนประเทศ
ในด้านคุณภาพการจัดการศึกษา เป็น จุดอ่อนสาคัญที่ต้องพิจารณาคือ ในด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผลการวิเคราะห์ด้านคุณภาพของผู้เรียนทางวิชาการโดยภาพรวมแล้ว คุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ยัง ไม่เป็ นที่น่าพอใจซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาของประเทศโดยรวม
ทั้งนี้เนื่องจาก ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนต่า จากการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา
2556-2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
มีค่าเฉลี่ย ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะวิช าหลัก สาคัญได้แก่ วิช า
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ดังนั้นคุณภาพของนักเรียนกลุ่มใหญ่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่มาก
และจาเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนโดยเร่งด่วน จุดอ่อนสาคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน พบว่า มีนักเรียนจานวนหนึ่งมีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่างๆ ต่า จึงควรพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการอ่านการเขียน โดย
พัฒนารูปแบบจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การสร้างนักอ่าน นักเขียนขึ้นตั้งแต่ ระดับประถมศึกษาเพื่อมิ
ให้เป็นปัญหาในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น นอกจากภาษาไทยแล้วยังต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับ
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การพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่
จาเป็นของพลเมืองในศตวรรษที่ 21
ด้ า นคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา มี จุ ด อ่ อ นที่ ต้ อ งพิ จ ารณาในด้ านคุ ณ ภาพมาตรฐานการจั ด
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสถานศึกษาส่วนหนึ่งยังคงต่าอยู่ เห็นได้จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในรอบที่ 3 ยังมีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง โดยเฉพาะสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่จัดการศึกษาขยาย
โอกาสและสถานศึ กษาที่ จั ด การศึก ษาระดับ มั ธ ยมศึ กษาที่ เป็ น สถานศึก ษาขนาดเล็ ก จึงควรพิ จ ารณา
ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า โดยช่วยเหลือในการ
พัฒนางานด้านวิชาการ การจัด การเรียนรู้ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ทุกภาคส่วน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในลักษณะโรงเรียนประชารัฐ
ด้านคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ถึงแม้จะมีจุดแข็งในด้านการมีวุฒิ
การศึกษาสูง แต่มีจุดอ่อนในเรื่องทักษะในบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้ สาหรับครูส่วนหนึ่งอาจ
เป็ น เพราะ ต้องสอนในวิช าที่ไม่ตรงสาขาคุณ วุฒิ ที่จบ และส่ วนใหญ่ ยังขาดเทคนิคในการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการสอนจึงยังเป็นแบบอธิบาย เน้นการท่องจา จึงส่งผลให้นักเรียนขาดการฝึกความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ จึงควรพิจารณาช่วยเหลือโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รวมทั้งจัดให้มีระบบการนิเทศ ติดตามเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง
ในด้านการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในพื้นที่มีจุดอ่อนที่ต้องพิจารณาที่ การบริหารยัง
เป็นแบบแยกส่วน และขาดการบูรณาการ แต่ขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด ขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาในระดั บ ภาคและจั งหวั ด โดยการ
อานวยการ ส่งเสริม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการศึกษาแบบร่วมมือและบู รณาการกับหน่ว ยงานในสั งกัด
กระทรวงศึก ษาธิการและหน่ ว ยงานอื่น หรื อภาคส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อ งในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ซึ่งนั บ ว่าเป็ น จุดแข็งที่
หน่วยงานดังกล่าวควรพิจารณาเร่งทาบทบาทหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ให้มีความเป็นเอกภาพ เกิด
ความร่วมมือในการบริหารจัดการและบูรณาการจัดการศึกษา โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคและ
ระดับจังหวัด ตลอดจนการติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการขับเคลื่อนการศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (SWOT
Analysis) ได้มาจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ ทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคด้านการศึกษาระดับ
จังหวัด ในการประชุมรับฟังจากหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อพิจารณา
นามากาหนดเป็นทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่ต่อไป
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บทที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำภำค 2
การพัฒ นาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวั ดภาคกลางตอนบน 2) พ.ศ.2560-2564 มุ่งเน้นพัฒ นา
ประชาชนทั้งปวงในพื้นที่ให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของสังคมในด้านคุณภาพการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึ กษา สร้ างความเชื่ อมั่ น แก่ สั งคมและชุ มชนว่า สามารถพั ฒ นาเยาวชน ให้ เป็ น คนที่ มี ความรู้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้ มีทักษะที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 อย่างรอบ
ด้านเพื่อเป็นทุนไว้สร้างงาน สร้างรายได้ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท และการพัฒนาของพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และประเทศ เพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถนาพาการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศไปสู่ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ได้ จากผลการวิเคราะห์ ส ภาวะแวดล้ อมด้ านการศึ กษา และจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงได้กาหนดทิศทางการ
พัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (VISION)
“การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่น และประเทศ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (MISSION)
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
4. จัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์ (GOALS)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
จัดการศึกษา
3. กาลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒ นาท้องถิ่น และการแข่งขันของ
ประเทศ
4. ประชาชนทุ กช่ ว งวัย ได้รั บ การศึก ษาและการเรียนรู้ตลอดชี วิตอย่างทั่ ว ถึง มีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ ดี
มีคุณธรรม ดารงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความ
สันติสุขและเอื้ออาทร
5. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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ยุทธศำสตร์
1. เร่งรัดคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
2. เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ท้องถิ่นและประเทศ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากร
ทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง
5. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศำสตร์ 1 : เร่งรัดคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท
มำตรกำร :
1. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหาการอ่าน
การเขียนของนักเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน การเขียน การพูด และการคิดวิเคราะห์
ให้เป็นวิถีชีวิตประจาวัน
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการได้ปฏิบัติและใช้กระบวนการ (Active Learning) ด้วยรูปแบบและกิจกรรมที่
หลากหลาย
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้
ใน 4 สหวิทยาการ “สะเต็มศึกษาศึกษา” (STEM Education)
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจาวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนวิชาอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Program
(EP) รูปแบบ Mini English Program (MEP) รูปแบบ English Bilingual Education (EBE) หรือ
English for Integrated Studies (EIS)
6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูทั้งด้านจานวนและสาขาวิชาใช้ช่องทาง
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ความมีวินัย ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ พึ่งพาตนเอง จิตอาสา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น) โดยสร้างวัฒนธรรมที่เป็นระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันในโรงเรียน วัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
8. ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
9. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและผู้อื่น
10. ส่งเสริม สนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมทั้ง มิติ 4 H สู่กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการบูรณาการทักษะด้าน
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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11. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่าให้ มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษา ด้วยการสนับสนุนด้านแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียน และเครื่องมือวัดผลประเมินผล
รวมทั้งอบรมพัฒนาครูในการใช้แผนฯ สื่อฯ และเครื่องมือดังกล่าว
ยุทธศำสตร์ 2 : เสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่มีคุณภำพ
มำตรกำร :
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เสริมสร้างการพัฒนาครูรายสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศหนุนนา (Teacher
coaching)
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และครูนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อ
การสอน และอบรมการใช้ให้กับครูเพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
5. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ให้เกิดการศึกษาการเรียนรู้ของครูร่วมกัน
(Professional Learning Community : PLC) และเกิดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) ขึ้นในสถานศึกษา
6. เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางาน
และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ยุทธศำสตร์ 3 : พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงกำลังคนสอดคล้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ
มำตรกำร :
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพตามรูปแบบทวิศึกษาในสถานศึกษาสายสามัญ
สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. เร่งรัดให้สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการ กาหนดความต้องการของ
กาลังคน เพื่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาสายอาชีพ
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เน้นการเรียนรู้คู่การปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการและแหล่งฝึกปฏิบัติอื่นๆ
5. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนรู้สายอาชีพ
6. สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนสายอาชีพ/ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาสาย
อาชีพ
7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนที่ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาการ
เกษตร และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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8. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศ
ยุทธศำสตร์ 4 : ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชำกรทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึง
มำตรกำร
1. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการจัดระบบ และกลไกในการ
เฝ้าระวังการเข้าเรียนและออกกลางคัน ป้องกันและแก้ไขร่วมกัน
2. สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดูแลเด็กตกหล่นและออกกลางคัน
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคม ในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนทุกช่วงวัย
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลายสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
6. และพัฒนากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยและสอดคล้องกับบริบท
ยุทธศำสตร์ 5 : พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
มำตรกำร :
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัด และหน่วยงานที่จัดการศึกษา โดย
จัดให้มีฐานข้อมูลสาคัญ และมีระบบที่สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและ
เหมาะสม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
2. เร่งรัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ทั้งด้านจานวน และสาขาวิชา โดยการเกลี่ยครู
และความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
3. ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษาทั้งระดับ
เดียวกัน และต่างระดับ
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแก้ปัญหาด้านคุณภาพของ
สถานศึกษาขนาดเล็กที่เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา โดยเน้นความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่าง
สถานศึกษา ทั้งในระดับและประเภทเดียวกัน และต่างระดับและต่างประเภทสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชนและท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้มีการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น มีวัฒนธรรมใน
การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้การ
บริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. ส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ หรือลักษณะเดียวกัน โดยแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ และสถานศึกษาอื่นๆ
7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามประเมินผล แบบมีส่วนร่วม
8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเบบบูรณาการระดับหน่วยงาน จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
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ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย (KPI/TAGETS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ได้เข้ารับการเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย
ร้อยละของประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา
ร้อยละประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) เพิ่มขึ้น
จานวนของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ฯลฯ) ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
7. จานวนประชากรที่เข้ารับบริการทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ป.1-4 ทีม่ ีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ลดลง
9. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O- net) ทุกระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
11. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (STEM
Education) เพิ่มขึ้น
12. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
13. ร้อยละของครูทุกระดับ และประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
14. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
15. ร้อยละผู้จบการศึกษาสายอาชีพมีงานทาทุกคน
16. จานวนผลงานการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน สถานศึกษา และ
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น
17. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
18. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
19. ร้อยละสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
20. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
21. มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมต่อกันได้ทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด
22. มีแผนพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการระดับจังหวัด และระดับภาค
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บทที่ 3
แผนพัฒนำกำรศึกษำภำค 2 (กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2)
พ.ศ.2560-2564
3.1 สรุ ป งบหน้ าโครงการ/กิ จ กรรม และงบประมาณของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษากลุ่ ม จั งหวัด ภาคกลาง
ตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภทให้ได้มาตรฐาน
2. เสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างกาลังคน
สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของ
ท้องถิ่นและประเทศ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชากรทุกช่วงวัย
อย่างทั่วถึง
5. พัฒนาการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม

36

รวม
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จานวนเงินในปีงบประมาณ (บาท)
2560
2561
2562
2563
2564
10,999,420 13,279,800 13,605,200 13,156,200 14,633,300

2560-2564
65,673,920

12
13

4,850,000
4,014,900

5,853,000
4,300,000

5,602,900
4,300,000

5,767,900
4,300,000

6,049,500
4,300,000

28,123,300
21,214,900

4

1,200,000

1,200,000

800,000

1,200,000

800,000

5,200,000

23

5,431,800

6,094,600

6,094,300

6,225,500

6,569,600

30,415,800

26,496,120 30,727,400 30,402,400 30,649,600 32,352,400 150,627,920

3.2 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณจำแนกรำยยุทธศำสตร์ มีดังนี้
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รายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
เป้าประสงค์ กาลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และการแข่งขันของประเทศ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

3.1 สัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

หน่วยนับ

2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

40

45

50

50

50

โครงการ /กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการ

1. แนะแนวนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
การค้นพบตนเองด้านอาชีพ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีค่านิยมและเห็นภาพ
ลักษณ์ที่ดีในการศึกษาต่อสายอาชีพ
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ในการเลือก
เรียนต่อให้ตรงตามความของตนเอง
2. วิธีดาเนินงาน
2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
2.2 สารวจความต้องการของผู้เรียน,สถานประกอบ
การและชุมชน
2.3 ติดต่อประสานงาน/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
2.4 จัดประชุมเพื่อพัฒนาและจัดทาหลักสูตรด้าน
อาชีพตามความต้องการ
2.5 จัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
2.6 ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล

1.ร้อยละของผู้เรียน
มีค่านิยมที่ดีต่อการเรียน
สายอาชีพ
2. ร้อยละการเรียนต่อ
สายอาชีพเพิ่มขึน้

2. ส่งเสริมการศึกษาต่อสายอาชีพ
และสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา
ด้านอาชีพ

ร้อยละของผู้เรียนที่
ศึกษาต่อสายอาชีพ

3.การเพิ่มสัดส่วนปริมาณ ผู้เรียนสาย
เพิ่มสัดส่วนปริมาณ
ผู้เข้าเรียนของสาย
อาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
กิจกรรมหลัก
อาชีวศึกษา : สายสามัญ
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้
1.1 จัดทาเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์
หลากหลายผ่านช่องประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุกอาชีวศึกษาสัญจร
1.3 การจัดนิทรรศการเปิดบ้านอาชีวศึกษา

2560

2561

2562

2563

350,000

350,000

350,000

350,000

100,000

400,000
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100,000

400,000

100,000

400,000

100,000

400,000

สอดคล้องกับ
แหล่ง
นโยบาย ยุทธศาสต
หน่วยงาน
งบประมา นโยบาย รมว.ศธ. ร์ แผนฯ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบ
2564 2560-2564
รั
ฐ
บาล
ณ
และ
12 ศธ.
ข้อที่ จุดเน้น
ข้อที่
ข้อ5ที่
350,000 1,750,000
สป.
7
1 ศธจ.ลบ. ศธจ.ลบ
(อศจ.ลบ.) สพป.ลบ 2
สพม.5
พศจ.
วธ.
กศน.
วนศ.

100,000 500,000 สป./
สพฐ./
สอศ./
อปท./
กศน.
400,000

2,000,000

สป.

4

1

4

ศธจ.อท.
สพฐ./
สอศ./
อปท./
กศน.

4

4

3

อาชีวศึกษา ว.อาชีวศึกษาสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี ว.เทคนิคสิงห์บุรี
ว.เทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒
ว.เกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ว.การอาชีพอินทร์บุรี
ว.เทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี
ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี
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รายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
เป้าประสงค์ กาลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และการแข่งขันของประเทศ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2560

2561

2562

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2563

2564

โครงการ /กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการ

2560

2561

2562

2563

2564

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 2,400,000 สป./อชศ.

(Open House)
1.4 กิจกรรมเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
- กิจกรรมอาชีวะอาสา
- กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
- กิจกรรมอาชีวศึกษาร่วมกับจังหวัด
เคลื่อนที่
2. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารูปแบบ
ทวิศึกษา
3.2 ผู้จบการศึกษา

ร้อยละ

60

70

80

90

100 4. เปิดบ้านอาชีวศึกษา เพื่อการมีงานทา

นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา

สอดคล้องกับ
แหล่ง
นโยบาย ยุทธศาสต
หน่วยงาน
งบประมา นโยบาย รมว.ศธ. ร์ แผนฯ
รับผิดชอบ
2560-2564
รั
ฐ
บาล
ณ
และ
12 ศธ.
ข้อที่ จุดเน้น
ข้อที่
ข้อที่

4

-

8

สถาน

สายอาชีพมีงานทา

ระดับม.ต้นเข้าศึกษาระดับ

ศึกษา

ทุกคน

ม.ปลายสายอาชีพ

สังกัด
สอศ. ใน

5. ละโว้ 4.0 เพื่อการมีงานทา
1.ร้อยละของ นร. นศ.
1. วัตถุประสงค์
ของจังหวัดลพบุรีได้รับ
1.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพให้กับ การส่งเสริมการจัดการ
นักเรียนนักศึกษาที่สอดรับกับนโยบาย
เรียนรู้งานอาชีพ
1.2 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาที่
ที่สอดคล้องกับแนว
สอดรับกับนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0"
ทางการจัดการเรียนรู้
2. วิธีดาเนินงาน
ศตวรรษที่ 21
2.1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาหลักสูตร 2. ร้อยละของผู้เรียน
การเรียนการสอน"ละโว้ 4.0 เพื่อการมีงานทา"
ที่จบการศึกษาและ
2.2 จัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน"ละโว้ 4.0 มีงานทา
เพื่อการมีงานทา"
2.3 จัดทา MOU ระหว่างหน่วยงานต่างๆกับ
สถานศึกษาและระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้งานอาชีพ
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"ละโว้ 4.0 เพือ่การมีงานทา
2.5 ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เข้าโครงการ
"ไทยแลนด์ 4.0"

850,000

90

850,000

850,000

850,000

850,000

4,250,000

สป.

6

2

3

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

จ.ลพบุรี
ศธจ.
ลพบุรี

ศธจ.ลบ
สพป.ลบ 2
สพม.5
อปท.
อศจ.
พศจ.
วธ.
กศน.
วนศ.
กก.
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รายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
เป้าประสงค์ กาลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และการแข่งขันของประเทศ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2560

2561

2562

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2563

2564

โครงการ /กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการ

2560

2561

2562

2563

2564

400,000

400,000

400,000

400,000

200,000

2.6 จัดประกวดนวัตกรรม "ละโว้ 4.0 เพื่อการมี
งานทา"
2.7 สรุปรายงานผล
6. พัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพ
ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
1.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
2. วิธีดาเนินงาน
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพ
2.2 นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.3 การประเมินการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อาชีพไปใช้
2.4 ประชุมปฏิบัติการหาแนวทางพัฒนาหลักสูตร
2.5 สรุป รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

1. ร้อยละของสถาน
400,000
ศึกษามีหลักสูตรฐาน
สมรรถนะวิชาอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
2. ร้อยละของสถานศึกษา
มีการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในหลายแนวทางและ
หลายรูปแบบ
3. ร้อยละของผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ตรงกับสมรรถนะอาชีพ

7. เพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ร้อยละของผู้เรียนสายอาชีพ 200,000
ที่เข้ารับการศึกษาระบบ
ทวิภาคี

200,000 200,000

8. ส่งเสริมการเรียนระบบทวิศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ร้อยละของผู้เรียนสายอาชีพ 200,000
ตามรูปแบบทวิศึกษาใน
สถานศึกษาสาย สามัญและ
กศน.

200,000

200,000

9. ส่งเสริมการเรียนระบบทวิศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ 200,000
การพัฒนาทักษะอาชีพโดย
ระบบทวิศึกษา

200,000

200,000

91

สอดคล้องกับ
แหล่ง
นโยบาย ยุทธศาสต
หน่วยงาน
งบประมา นโยบาย รมว.ศธ. ร์ แผนฯ
รับผิดชอบ
2560-2564
รั
ฐ
บาล
ณ
และ
12 ศธ.
ข้อที่ จุดเน้น
ข้อที่
ข้อที่

2,000,000

สป.

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

6

2

1,3

ศธจ.ลบ. ศธจ.ลบ
(อสจ.ลบ) สพม.5
อปท.
พศจ.
วธ.
กศน.
สพป.ลบ1-2

200,000 1,000,000 สป./
สพฐ./
สอศ./

4

1

4

ศธจ.อท.
สพฐ./
สอศ./

200,000

200,000 1,000,000 สป./
สพฐ./
สอศ./
อปท./กศน

4

1

4

ศธจ.
อ่างทอง

200,000

200,000 1,000,000

4

1

1

ศธ.จ. สพป.
สิงห์บุรี สพม.5

สป.
สพฐ.
สอศ./สช.

ทุกภาคส่วน
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รายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
เป้าประสงค์ กาลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และการแข่งขันของประเทศ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2560

2561

2562

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2563

2564

โครงการ /กิจกรรม

10. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐาน การเรียนรูส้ ายอาชีพ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่มี
สมรรถนะเป็นที่น่าพอใจ

11. จัดการศึกษาเชื่อมโยงกับความต้องการกาลัง ร้อยละของสถานศึกษา
แรงงาน
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถาน
ประกอบการ ร่วมกัน
กาหนดความต้องการ
กาลังคนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

12.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถาน
ประกอบการและชุมชนในท้องถิ่น

2560

2561

2562

2563

100,000

100,000

100,000

100,000

สอดคล้องกับ
แหล่ง
นโยบาย ยุทธศาสต
หน่วยงาน
งบประมา นโยบาย รมว.ศธ. ร์ แผนฯ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบ
2564 2560-2564
รั
ฐ
บาล
ณ
และ
12 ศธ.
ข้อที่ จุดเน้น
ข้อที่
ข้อ1ที่
100,000 500,000 สป./
4
4 ศธจ.
หน่วยงานทางการศึกษาทุก
สพฐ./
อ่างทอง/ สังกัดในจังหวัดอ่างทองและ
สอศ./
สพฐ./ ทุกภาคส่วน
อปท./
สอศ./
กศน.
อปท./
กศน.

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 500,000

มีหลักสูตรที่มีความ
หลากหลาย ตามความ
ต้องการของผู้เรียน
ชุมชนและสถาน
ประกอบการ

0
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300,000

300,000

300,000

300,000

1,200,000

สป./
สพฐ./ สอ
ศ./ อปท./
กศน.

4

1

4

ศธจ.
หน่วยงานทางการศึกษาทุก
อ่างทอง/ สังกัดในจังหวัดอ่างทองและ
สพฐ./ ทุกภาคส่วน
สอศ./
อปท./
กศน./
วฒ./ สส
ศ./พศจ./
พล./สช

สป.

2

1

1

สพป.
ชัยนาท

สพป.
สพม.5
กศน.
อศจ.
สกอ.
สศศ.
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รายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกาลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
เป้าประสงค์ กาลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และการแข่งขันของประเทศ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2560

2561

2562

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2563

2564

โครงการ /กิจกรรม

13.ส่งเสริมการเรียนรูง้ านอาชีพ "ชัยนาท 4.0"

ตัวชี้วัด

โครงการ

1.ร้อยละของนร.นศ.
ของจ.ชัยนาท ที่ได้ รับ
การส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้งานอาชีพ
2.ร้อยละของ นร. นศ.
ของจ.ชัยนาทที่ได้รับการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
งานอาชีพที่สอดคล้องกับ
ไทยแลนด์4.0
3.ร้อยละของนวัตกรรม"
ไทยแลนด์ 4.0"

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3

2560

2561

614,900 600,000

2562

2563

600,000

600,000

สอดคล้องกับ
แหล่ง
นโยบาย ยุทธศาสต
หน่วยงาน
งบประมา นโยบาย รมว.ศธ. ร์ แผนฯ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบ
2564 2560-2564
รั
ฐ
บาล
ณ
และ
12 ศธ.
ข้อที่ จุดเน้น
ข้อที่
ข้อ4ที่
600,000 3,014,900 สป.
1
3 ศธจ.
ศธจ. สพป. สพม.5
ชัยนาท กศน. อศจ.สกอ. สศศ. อปท.
สสจ.

4,014,900 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 21,114,900
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แผนพัฒนาการศึกษาภาคกลางตอนบน 2 (พ.ศ.2560-2564) (ฉบับปรับปรุง)

บทที่ 4
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
4.1 การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.2560 – 2564 ไปสูการปฏิบัติ
จาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปสูการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนงาน/โครงการไดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติไดอย่างเป็นรูปธรรม ไดกาหนดแนวทางการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล ไวดังนี้
1) เสริมสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา พรอมกาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ
ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพรอมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู การปฏิบัติไดอย่างเป็น
รูปธรรม โดย
1.1) จัดให้มีการประสานสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดและสาระสาคัญ ของแผนพัฒนา
การศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.2560-2564 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งให้ทราบถึง
บทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2) ส่งเสริมให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับนโยบายทางการศึกษาของส่วนกลาง รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณา
การการศึก ษาโดยความร่วมมือของทุกภาคส่ว นของจัง หวัด เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาอย่ างต่อ เนื่องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) ส่งเสริมกระบวนการจัดแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนงาน โครงการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ และประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาครัฐเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2) ประชาสัม พัน ธ์ และสร้ า งบรรยากาศการพั ฒนาการศึก ษาตามยุ ทธศาสตร์ข องแผนพั ฒนา
การศึกษาผ่านสื่อ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4) จัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อให้ตอบสนองกับ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
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4.2 การติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (พ.ศ.25602564) เพื่อให้การดาเนินงานเป็นระบบ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานไว้ดังนี้
1) พั ฒ นาระบบและกลไกการติ ด ตาม ประเมิ น ผล รวมทั้ ง ก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของ
แผนงาน/โครงการ ให้ สอดคลองกั บแนวทางการพัฒนาในแต่ล ะยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา
โดยประสานการติดตามประเมินผล และตรวจสอบผลการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดี ยวกันและเป็น
เครือข่าย เชื่อมโยงกัน
2) ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามระบบและระยะเวลา
ที่กาหนด พรอมทั้งให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทาการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาต่อศึกษาธิการภาคในการประชุมของผู้บริหารการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
3) พัฒนาองค์ความรู และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมิ นผล และการกาหนดดัชนี
ชี้วัดแก่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ างทักษะในการติดตาม ประเมินผล
และสามารถนามาใช้ประโยชนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
4) พัฒ นาเครือข่ ายข้อ มูลสารสนเทศเพื่อสนั บ สนุ นการด าเนิน งานตามยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชนร่วมกัน โดยเฉพาะการ
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาแผนงาน และการติดตามประเมิ นผลและเชื่อมโยงสู การตัดสินใจ
ทางการบริหารจัดการศึกษาของพื้นที่
5) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์
การศึกษาของพื้นที่และของหน่วยงาน และสามารถติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนให้ประสิทธิภาพสูงสุด
6) จัดให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดต่อผู้บริหาร
ระดับสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
7) นาผลที่ได้จาการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทาแผนงานโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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