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คํานํา 

 เอกสารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค พ.ศ. 2563 – 2565 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 14  เลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขต
ตรวจราชการท่ี 14  การจัดทําเอกสารฉบับนี้ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากหนวยงานทางการศึกษาและ
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ รวมใหขอมูล แสดงความคิดเห็นปรับปรุงแกไข ใหขอเสนอแนะ ทําใหเกิดการบูรณา
การ เชื่อมโยงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ตลอดจนการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดขอบตามศักยภาพและโอกาส
ของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาในสวนภูมิภาค 
ใหเกิดผลเปนรูปธรรมตามเจตนารมณคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 

 ขอขอบคุณหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแผน จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ   
และบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาค 14  ท่ีใหความรวมมือ ไดรวมระดมสรรพกําลัง สติปญญาและ
ความสามารถในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) ภาค 14  จนสําเร็จได
เปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ จะนําไปใชเปนกรอบ
ในการดําเนินงาน และรวมผลักดันการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565)  
สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

       
สํานักงานศึกษาธิการภาค 14   

                                                                                 สิงหาคม  2562 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 

 

 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง ณ วันท่ี  3  เมษายน  พ.ศ. 2560  ขอ 5 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน
สิบแปดภาค  สั งกัดสํ านั กงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญ ชี ท่ี รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี  ทําหนาท่ี
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบ
รวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของใน
พ้ืนท่ีนั้น ๆ ซ่ึงมีหนวยงานในสังกัด คือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอํานาจเจริญ ซ่ึงเปนการบริหาร
จัดการท่ีสอดคลองกับการบริหารแบบบูรณาการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ของ
กระทรวงมหาดไทย  

 สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทําหนาท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
(กลุมจังหวัด) และจังหวัดโดยการอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและ    
บูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี     
มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

 1. กําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทาง
พัฒนา ประเทศ ทิศทางการดําเนินงานตามขอ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี  

 2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา  

 3. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

 4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

 5. ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนา 
บูรณาการในระดับพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก  

 6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย  

 



 โดยกําหนดใชแผนเปนเครื่องมือในการกําหนดกรอบทิศทางในการทํางาน ทําใหการทํางานมี
เปาหมายท่ีชัดเจน เกิดการประสานสัมพันธภายในองคกรทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่นสามารถ
ตรวจสอบความสําเร็จของเปาหมายไดเพ่ือชวยใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพชวยลดความสูญเสีย
จากการทํางานซํ้าซอน มีการกําหนดขอบเขตในการทํางานท่ีแนนอน และครอบคลุมภารกิจตามท่ีกําหนด   
สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนดังกลาวจึงไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565  สํานักงานศึกษาธิการภาค 14  ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใชเปน
กรอบ/ทิศทางในการดําเนินงานตอไปตามทิศทางการพัฒนาดังนี้  
 

วิสัยทัศน 
 “ประชาชนไดรับโอกาสและการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนพลเมืองดี มีความสุขบนพ้ืนฐานความเปนไทย” 
 

พันธกิจ  
1. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูมาตรฐานสากล   
3.   สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ 

พัฒนาตามมาตรฐาน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4.   สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของหนวยงาน 

การศึกษาและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  

1. เสริมสรางการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. การสรางโอกาส ความเสมอภาค  และความเทาเทียมทางการศึกษา 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู  
4. การพัฒนาสมรรถนะ  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
5. การพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ 

 ประเด็นยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ังคง   
   กลยุทธ 

1.1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1.2 เสริมสรางสังคมไทย  ใหเปนสังคมท่ีสงบสุข รมเยน็ 
1.3 สงเสริมความเปนพลเมืองในสังคมไทย ใหการยอมรบั และเห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 

ในสังคมพหุวัฒนธรรม  
1.4 เสริมสรางความม่ังคงในพ้ืนท่ีชายแดน    
1.5 เสริมสรางความม่ังคงในชีวติของคนทุกชวงวยั  จากภยัคุกคามในรูปแบบใหม   

อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบตัิจากธรรมชาติ  และความรุนแรงในรูปแบบตางๆ  



 ประเด็นยุทธศาสตร 2  การสรางโอกาส ความเสมอภาค  และความเทาเทียมทางการศึกษา 
   กลยุทธ 

2.1 สงเสริมสนบัสนุนการเขาถึงบรกิารทางการศึกษา 
2.2 สงเสริมสนับสนนุใหมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาและท่ีเก่ียวของ 

ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   กลยุทธ 

3.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร แหลงเรียนรู และกระบวนการจัดการเรียนรู   
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3.3 สงเสริมคานิยมหลักของคนไทย  ปลูกฝงจิตสํานึกการอยูรวมกันในสังคม 

   
 ประเด็นยุทธศาสตร 4 การพัฒนาสมรรถนะ  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
    กลยุทธ 

4.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีศักยภาพตาม  
มาตรฐานวิชาชีพ   

4.2 สรางขวัญและกําลังใจใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

  ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม   
    กลยุทธ   

5.1  สงเสริม สนับสนุน การจัดเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
5.2  สงเสริมสนับสนุนการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ศาสตรพระราชา สูการปฏิบัติ   
5.3  สงเสริมและพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม ดานการเสริมสราง  

คุณภาพชีวิต  
5.4  สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ 
  6.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการศึกษา  โดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน 
  6.2 สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและการจัดการศึกษา  
  6.3 สงเสริมสนับสนุนใหมีการบูรณาการการจัดการศึกษาและการใชทรัพยากรรวมกัน 
  6.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู สื่อ และนวัตกรรม ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 
 
 
 



จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการศึกษาของสํานักงานศึกษาการภาค 14 มีดังตอไปนี้  

 1. การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors Analysis) 
  ใชเทคนิค C-PEST เปนกรอบในการวิเคราะห 
  C (Customer-Context Factors) เปนการวิเคราะหพฤติกรรมของผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียจากการบริหารจัดการศึกษา และสภาพบริบทขององคกร เชน ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนทองถ่ิน เปนตน 
  P (Political and legal Factor) เปนการวิเคราะหดานการเมืองและกฎหมาย นโยบาย 
ยุทธศาสตร แนวปฏิบัติ และมาตรฐานการดําเนินงานท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการดานการศึกษา 
  E (Economic Factor) เปนการวิเคราะหสภาวะดานเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
เชน ภาวะการเงิน การวางงาน อัตราการขยายตัวดานเศรษฐกิจ เปนตน 
  S (Social – Cultural Factors) เป นการวิ เคราะห สภ าพการณ ด านสั งคม วัฒ นธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเปนอยูของประชากรในพ้ืนท่ี เชน โครงสรางประชากร สภาพและกระแสสังคม
ของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน เครือขายความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน เปนตน 
  T (Technological Factors) เปนการวิเคราะหดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการ
สื่อสาร เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีการบริหารจัดการศึกษา สื่อ และนวัตกรรมท่ีทันสมัย เปนตน  
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

C-PEST โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
C 1. ประชากรวัยเรียนทุกกลุมอายุมีโอกาสเขาถึง

การศึกษาอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
2. นโยบายการสงตอนักเรียน ไปสูการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
3. ผูปกครอง มีศกัยภาพในการสงบุตรหลาน  
เขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4. จังหวัดโดย กศจ. สามารถบริหารอัตรากําลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองตาม
หลักเกณฑท่ี กคศ. กําหนด 
5. ชุมชน ผูปกครอง มีคานิยมนําบุตรหลานเขา
ศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสงผลให
สถานศึกษามีการแขงขันเพื่อพฒันาคุณภาพเพิ่ม
มากขึ้น  โดยเปรียบเทียบอัตราสวนผูสมัครเรียน 
6. จังหวัดมคีวามเปนเอกภาพในการบริหารงาน
บุคคลสามารถกําหนดมาตรการ ในการบริหาร
จัดการอตัรากาํลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานใหมีอัตรากําลังเพียงพอในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางกัน 
2. ผูปกครองสงบุตรหลานเขาไปเรียนในเมืองมากขึ้น 
3. ผูปกครองสงเสริมผูเรียนใหเรียนสายสามัญ
มากกวาสายอาชีพ 
4. พอ แม ไมมีเวลาดูแลบุตร ปลอยใหเปนภาระของ
สถานศึกษาและผูปกครอง (เชน ตา, ยาย, ญาติพี่
นอง) 
5. ผูปกครองและผูเรียนมีคานิยมเรียนสายสามัญ
มากกวาสายอาชีพ ทําใหขาดแคลนแรงงาน
ระดับกลาง 
6. ผูเรียนมีระดับความฉลาดทางสติปญญา (IQ) ตํ่า 
(ลําดับท่ี 77 ของประเทศ) 
7. สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพกระจุกตัวอยูในเมือง ทํา
ใหเด็กชนบทขาดโอกาส แลไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
8. ปการศึกษาเฉล่ียของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ 
อยูในลําดับท่ี 74 ของประเทศ 
9. สัดสวนเด็กดอยโอกาสตอนักเรียนท้ังหมด รอยละ 
84.40 ของนักเรียนท้ังหมด 
10. คานิยมและทัศนคติของผูปกครองสงผลตอการ
จัดการศึกษา 
 



C-PEST โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
P 1. มีระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติรองรับสู

หนวยงานทางการศึกษาท่ีชัดเจนการจัด
การศึกษาท่ีใหโอกาสทางการศกึษากับประชากร
วัยเรียนทุกกลุม 
2. รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงสรางความเทาเทียมใน
การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
สงเสริมสนับสนุน บูรณาการ การจัดการศึกษา
หลายรูปแบ อาทิ เชน นโยบายเรียนฟรี 15 ป 
โดยไมเสียคาใชจายนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู STEM Education โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ, school partners, school 
sponsor, ทวิศึกษา, ทวิภาคี ทุกระดับ เปด
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและ
สนใจ 
3. สถานศึกษาเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมี
ระเบียบ กฎหมาย แผนการใชจายงบประมาณท่ี
ชัดเจนงบประมาณท่ีจัดสรรใหหนวยงานทางการ
ศึกษาท่ีหลากหลายมีระเบียบ กฎหมาย ท่ีเอื้อตอ
การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา มี
งบประมาณสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษา
ทุกระดับ 
4. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาทุกระดับท่ีสงผลใหประชากรไดรับ
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
5. กฎหมายการกระจายอํานาจดานการศึกษา 
6. มีระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติรองรับ
การจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
7. รัฐบาล สงเสริมสนับสนุน คาใชจายในการจัด
การศึกษาทุกระดับและสงเสริมการเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษาของประชากรวัยเรียน เชน
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู STEM 
Education โครงการโรงเรียนประชารัฐ, 
partnership school, school sponsor, 
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ( 1 ตําบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ)  
 
 
 

1. มีขอจํากัดดานระเบียบ กฎหมาย วิธีการและการ
กระจายอํานาจสูการปฏิบัติ หนวยงานท่ีจัด
การศึกษายังไมสามารถบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
ไดเต็มท่ี อาทิเชน เกี่ยวกับท่ีกําหนดใหผูปกครองสง
บุตรหลานเขาเรียนตามเกณฑและตองเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับได  (เด็กออกกลางคัน) 
2. มีการปรับเปล่ียนนโยบายสงผลตอการบริหาร
จัดการไมตอเน่ือง  ความเชื่อมโยงในการบริหาร
จัดการการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานท่ีจัด
การศึกษายังไมเปนระบบ 
3. กฎหมายระเบียบขอบังคับบางเรื่องสงผลกระทบ
ตอการปฏิบัติหนาท่ีทําใหขาดขวัญและกําลังใจ 
4. ขาดการประชาสัมพันธ ความรวมมือในการจัด
การศึกษาระหวางหนวยงาน 
5. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณโดยยึดเอารายหัว
ของผูเรียนเปนหลัก สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กมี
ปญหาในเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการ 
6. นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และตน
สังกัด เปล่ียนแปลงบอย ทําใหการพัฒนาไมตอเน่ือง 
7. ตนสังกัดมีโครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดให
หนวยงานระดับรองลงมาและสถานศึกษา 
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย และมีการติดตาม
ซ้ําซอน 
8. ผูบังคับบัญชาไมมีอํานาจในการใหคุณใหโทษแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
9. ผูปกครองสวนใหญมีรายไดนอย 
10. มีการปรับเปล่ียนนโยบายสงผลตอการบริหาร 
11. ผลทดสอบทางการศึกษาแหงชาติคอนขางตํ่า 
12. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจํานวนจํากัด 
 



C-PEST โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
8. จังหวัดศรีสะเกษ เปนพื้นท่ีนวัตกรรมทาง
การศึกษานํารอง มโีอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหสอดคลอง
กับความตองการและความจําเปนของพื้นท่ี 
9. มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาท่ีใหโอกาส
ทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกคน เพื่อ
เอื้อตอการเรียนรูของประชาชนไดตลอดชีวิต 
10. นโยบายของจังหวัดเอื้อตอการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
11. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและสนใจ 
12. มีระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติรองรับสู
หนวยงานทางการศึกษา 
13. รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงสรางความเทาเทียมใน
การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
สงเสริมสนับสนุน บูรณาการ การจัดการศึกษา
หลายรูปแบบ 
14. สถานศึกษาเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมี
งบประมาณสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษา
ทุกระดับ 
15. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาทุกระดับท่ีสงผลใหประชากรไดรับ
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น 

E 1. มีสภาพทางกายภาพท่ีเอื้อตอการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบ อาทิเชน ม ี  
ภูมิประเทศอยูติดกับตางประเทศ ไดแก สปป.
ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา มีแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชิงเกษตร/อนุรักษและ
การคาชายแดน มีระบบการสงสินคา(Logistics) 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว และหลากหลาย สงผลให
ประชาชนเกิดรายไดและมีโอกาสสนับสนุนการ
จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
2. มีการพัฒนาฝมือแรงงานดานการเกษตร 
อุตสาหกรรม (Logistics) ท่ีสะดวกสบายและ
หลากหลาย 
3. มีแหลงนิคมอุตสาหกรรมเพือ่รองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
4. มีสภาพทางกายภาพท่ีเอื้อตอการสรางรายได

1. ประชากรสวนใหญ  สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ราคาผลผลิตการเกษตรตํ่า และคา
ครองชีพสูง สงผลใหรายไดตอครัวเรือนตํ่า  
2. ประชากรขาดทักษะดานฝมือแรงงาน 
3. ประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดนอยและมีหน้ีสินสูง 
4. ประชาชนยังมีปญหาการบรโิภคสุรา ยาสูบ และ
การพนัน 
5. การจัดการขยะในพื้นท่ี ยังไมมีประสิทธิภาพ มี
ปริมาณขยะจํานวนมาก การนําขยะมาใชประโยชน
ยังนอย และขยะมูลฝอยยังจัดการไมถูกตอง สงผล
กระทบตอสภาพแวดลอม 
6. ประชาชนสวนใหญ  ตองทํามาหาเล้ียงชีพ สวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ราคาผลผลิต
การเกษตรตํ่า และคาครองชีพสูง สงผลใหรายไดตอ
ครัวเรือนตํ่า จึงขาดความสนใจในการเขาถงึแหลง



C-PEST โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
ท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน แหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติ เกษตร การคาชายแดน และแหลง
เรียนรูทางดานวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
 
5. มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชิงเกษตร/
อนุรักษและการคาชายแดน มีระบบการสงสินคา
(Logistics) ท่ีสะดวกรวดเร็ว และหลากหลาย 
สงผลใหประชาชนเกิดรายไดและมีโอกาส
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีหนวยงานทางการ
ศึกษาและปราชญชาวบานจัดให 
7. การระดมทรัพยากรทางการศึกษายังดําเนินการ
ไดคอนขางนอย เน่ืองจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีรายไดนอยและภาคเอกชนยังใหความสนใจ
และใหการสนับสนุนดานการศึกษาคอนขางนอย 
8. การจัดสรรงบประมาณลาชา 
 
 
 
 

S 1.ชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่น ท่ียังยึดมั่นและ
สามารถอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่นไดเปน
อยางดี ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
สามารถนําไปสอดแทรกในหลักสูตรจัดการเรียน
การสอน  สงผลตอการปลูกฝงใหผูเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในอัตลักษณของสังคมสามารถ
รักษาและสืบทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ีดีงามใหคง
อยูได 
2. จังหวัดมีองคกรภาคประชาชนท่ีเขมแข็ง ทํา
ใหมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเกิดการมี
สวนรวมและพลังในการจัดการศึกษาทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการ
บริหารจัดการดานการศึกษาอยางท่ัวถึง 
3. สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนมีความ
ตองการกําลังคนดานทักษะอาชีพสูง 
4. มีภูมิปญญาทองถิ่นหลายสาขา ประชาชนยัง
ยึดมั่น อนุรักษและสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น สูคนรุนหลังอยางเขมแข็ง 
5. องคกรทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
6. สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนมีความ
ตองการกําลังคนดานทักษะอาชีพสูง 
7. ชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่น ท่ียังยึดมั่นและ
สามารถอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่นไดเปน
อยางดี ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหคงอยูได 

1. หนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ใหความ
รวมมือในการจัดการเรียนการสอนนอย ชุมชนและ
ทองถิ่นบางทองท่ี ไมมีโอกาสเขามารวมพัฒนา
หลักสูตร จัดการเรียนการสอน ไมเห็นความสําคัญใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. สถานประกอบการท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถใชเปน
สถานท่ีฝกงานของนักเรียนระดับอาชีวศึกษามีไม
เพียงพอกับความตองการ 
3. การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัด
การศึกษานอย 
4. ขาดความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนในสวนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการเพิ่มมูลคาทางดาน
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา 
5. สถานประกอบการท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถใชเปน
สถานท่ีฝกงานของนักเรียนระดับอาชีวศึกษามีไม
เพียงพอกบัความตองการ 
6. โครงสรางประชากรเปล่ียนไป ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 
อัตราการเกิดลดลง สงผลใหประชากรวัยเรียนลดลง 
7. สังคมไทยขาดภูมิคุมกันจากการบริโภคขอมูล
ขาวสารผานเทคโนโลยี การรับวัฒนธรรมตางๆ ท่ี
หลากหลายและไมสรางสรรค ผานการนําเสนอของ
ส่ือตาง ๆ สงผลใหเด็กและเยาวชนเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
 
 
 
 



C-PEST โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
8. สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนมีความ
ตองการกําลังคนดานทักษะอาชีพท่ีหลากหลาย 
9. สถานประกอบการและชุมชนใหการสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

 
 
 
 

T 1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
รวดเร็ว เอื้อตอการนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอน  และการเขาถึงแหลงเรียนรูไดงายขึ้น  
2. หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหบริการดาน
เทคโนโลยีอยางท่ัว 
3. ประชากรทุกคนสามารถเขาถึงส่ือและแหลง
เรียนรูไดงาย 
4. มีเครือขายโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสารครอบคลุมทุกพื้นท่ี ส่ือ
การเรียนการสอนทันสมัย เรียนรูไดงายขึ้น มี
เทคโนโลยีการสอนทางไกลไปยังสถานศึกษา 
5. เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สงผลตอการส่ือสารและ
การเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางหลากหลายและ
รวดเร็ว 
6. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
รวดเร็ว เชื่อมตอในการนํามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนและการเขาถึงแหลงเรียนรูไดงาย
ขึ้น อาทิ มีส่ือเทคโนโลยีทางไกล DLTV,DLTI 
7. มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการส่ือสารท่ี
สะดวกและรวดเร็ว 
8. ภาครัฐสนับสนุนการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ 

1. ไมมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเทาทัน
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
2. ใชเทคโนโลยีไมเหมาะสม ไมคุมคา ขาดการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง 
3. ระบบขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไมเชื่อมโยงกัน 
4. ประชาชนบริโภคขอมูลขาวสารผาน
โทรศัพทมือถือ จึงลดโอกาสในการรับขอมูลขาวสาร
จากชองทางอื่น ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง ลดความสําคัญกับบุคคลท่ี
อยูใกลเคียง 
5. การเขาถึงขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ส่ือสารท่ีขาดการคัดกรอง ทําใหเปนการนําเขาขอมูล
ท่ีกอใหเกิดปญหาทางครอบครัว พฤติกรรม ทางดาน
คานิยม และอื่น ๆ 
6. ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร ทําใหลดการ
อานส่ือ ส่ิงพิมพ ลดการคิดวิเคราะห ความคิด
สรางสรรค ความสามารถในการใชภาษา 
7. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงยังไมครอบคลุมทุก
พื้นท่ีสงผลกระทบตอการเขาถึงโอกาสในการเรียนรู 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. การวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors Analysis) 
  ใชเทคนิค 7S model เปนกรอบในการวิเคราะห 
  1. ดานโครงสราง (Structure : S1) เปนการวิเคราะหโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของ
องคกรตามกฎหมาย การแบงสวนราชการและการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ  
  2. ดานยุทธศาสตร (Strategy: S2) เปนการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนนและ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขององคกร 
  3. ดานระบบการดําเนินงาน (Systems : S3) เปนการวิเคราะหระบบและข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการภายในขององคกร เชน ระบบมาตรฐานขององคกร ระบบการ
วางแผน ระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล ระบบดานงบประมาณ ระบบการบริหารบุคคลเปนตน 
  4. ดานรูปแบบการบริหารจัดการ (Style : S4) เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบ 
วิธีการ และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขององคกร  
  5. ดานทีมงานขององคกร (Staff : S5) เปนการวิเคราะห จํานวน ความเพียงพอ และเหมาะสม
ของ บุคลากรทุกระดับภายในองคกร 
  6. ดานทักษะ (Skills : S6) เปนการวิเคราะหความรู ความสามารถ สมรรถนะและทักษะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร  
  7. ดานความรวมมือขององคกร (Shared Values : S7) เปนการวิเคราะหความรวมมือ การมี
สวนรวม ของบคุลากรในองคกร 
 

ผลการวิเคราะหสภาพภายใน (Internal Environment) 

7S จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
Structure 1. หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา มีการ

จัดโครงสรางการบริหาร และกาํหนดบทบาท
หนาท่ีอยางชัดเจน การบริหารงานของ
หนวยงานเปนระบบ สามารถบริหารจัดการได
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
2. หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา มีการ
จัดโครงสรางการบริหาร และกาํหนดบทบาท
หนาท่ีอยางชัดเจน การบริหารงานของ
หนวยงานเปนระบบ สามารถบริหารจัดการได
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
3. หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษามกีาร
บริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
4. หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา มีการ
จัดโครงสรางการบริหาร และกาํหนดบทบาท
หนาท่ีอยางชัดเจน การบริหารงานของ
หนวยงานเปนระบบ สามารถบริหารจัดการได
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
 

1. การแบงงานตามโครงสรางบางสวนยังมีความ
ไมชัดเจนทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ 
2. ขาดความเช่ือมโยงในโครงสรางในการบริหาร
จัดการระหวางหนวยงาน 
3. บุคลากรไมครบตามโครงสราง 
 
 
 
 



7S จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
5. มีการบริหารจัดการศึกษาเชื่อมโยง
การศึกษาทุกระดับ ทุกสถาบัน 

Strategy 1. การขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติมีความ
ชัดเจน มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ภารกิจและความตองการของหนวยงาน 
ตลอดจนมีการถายทอดกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ทุกระดับในพื้นท่ีไดอยางท่ัวถึง 
2. การขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติมีความ
ชัดเจน มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ภารกิจและความตองการของหนวยงาน 
ตลอดจนมีการถายทอดกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ทุกระดับในพื้นท่ีไดอยางท่ัวถึง 
3. การขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติมีความ
ชัดเจน มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ภารกิจและความตองการของหนวยงาน 
ตลอดจนมีการถายทอดกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ทุกระดับในพื้นท่ีไดอยางท่ัวถึง 

1. การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติยังไมครบ
กระบวนการ 
2. ขาดการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระหวางปและส้ินป 
3. นโยบายเปล่ียนแปลงบอย และตัวชี้วัดเทากัน
ทุกพื้นท่ี 
4. นโยบายการรับนักเรียนของจังหวัดขาดการ 
บูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 

Systems 1. มีระบบการติดตอส่ือสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในหนวยงานและหนวยงานทางการศึกษา
และหนวยงานอื่น 
2. มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเขมแขง 
ครอบคลุมจากหนวยงานตนสังกัด 
3. มีการตรวจสอบจากองคกรภายนอกและ
ประชาชนมากขึ้น 
4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ  
5. สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ทํา
ใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ทุกระดับ  
6. มีการประเมินคุณภาพผูเรียนจากภายใน
องคกรและภายนอกองคกรอยางตอเน่ืองและมี
การนําผลการประเมินผานมาเปนขอมูลในการ
วางแผนและบริหารจัดการ 
7. หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามี

1. ระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
จังหวัดขาดความเปนเอกภาพและไมสามารถ
เชื่อมโยงไดสงผลใหขาดขอมูลในภาพรวมของ
จังหวัดท่ีสามารพนํามาพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดใหประสบความสําเร็จไดเทาท่ีควร 
2. ใชเวลาในการจัดเก็บขอมูล เตรียมการและรับ
การประเมินเสียเวลาในการปฏิบัติราชการ
ตามปกติ 
3. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลทาง
การศึกษาของจังหวัดไมเปนปจจุบัน 
2.ผูเรียนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในการเลือก
เขาศีกษา ไมสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
4.ขาดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ใชหลักสูตรและรายงานผลการใชหลักสูตรและไม
มีรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
5. งบประมาณบางสวนของหนวยงานทาง
การศึกษา/สถานศึกษาไมสามารถกําหนด



7S จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
การควบคุมความเส่ียงภายในท่ีอาจเกิดขึ้นอยาง
ครอบคลุมทุกดาน ทําใหมีระบบการปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหาย สงผลใหการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ 
8. มีระบบการติดตอส่ือสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในหนวยงานและหนวยงานทางการศึกษา
และหนวยงานอืน่ 

โครงการ กิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบาย 
ปญหาและความตองการของจังหวัด เน่ืองจาก
ตองดําเนินการตามนโยบายของหนวยงาน
ระดับสูงมากกวา 
6. งบอุดหนุนรายหัวสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กไม
เพียงพอ 
7. ระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
จังหวัดขาดความเปนเอกภาพและไมสามารถ
เชื่อมโยงไดสงผลใหขาดขอมูลในภาพรวมของ
จังหวัดท่ีสามารถนํามาพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด 
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการลาชา 
9. บุคลากรทางการศกึษาบางสวนไมตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบควบคุมภายใน 

Style 1. การบริหารงานแบบมีสวนรวม 
2. แบบประชาธิปไตย 
3. รูปแบบการบริหารงานขององคกร ถูก
กําหนดโดยหนวยงานตนสังกัด ทําใหมี
งบประมาณในการดําเนินงาน 
4. มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ี
หลากหลายท้ังในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
5. มีแหลงเรียนรูเชิงบูรณาการดานอาชีพ
การศึกษาเฉพาะ 
6. มีการจัดการศึกษาเช่ือมโยงการศึกษา
ครอบคลุมทุกระดับ ทุกสถาบันจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรท่ีหลากหลาย ท้ังในระบบ 
นอกระบบ ทวิภาคี และอุดมศึกษา พรอมให
การบริการแกประชากรในชุมชนและทองถิ่น 
7. สถาบันอาชีวศึกษามีการจัดทํา MOU สราง
เครือขายการมีสวนรวมกับภาคเอกชน ภาค
ประชาชนในพื้นท่ีในการพัฒนากําลังคนตาม
ความตองการ ของตลาดแรงงาน 
8. โรงเรียนขนาดใหญมีวัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอ
ทันสมัยสงผลใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 
 

1. การใหความรวมมือระหวางหนวยงานยังมี
นอย 
2. การทํางานไมสอดคลองกับสภาพบริบทของ
พื้นท่ี ผลการดําเนินงานอาจไมเปนไปตาม
เปาหมาย 
3. การจัดการศกึษาของจังหวัดบางแหงไมสอด
รับกับจุดเนนการพัฒนาของจังหวัด 
4. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเพื่อเขาสูการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นท้ังสายสามัญและสายอาชีพยังไมมี
คุณภาพเทาท่ีควร 
5. กลุมผูเรียนท่ีพิการทุพพลภาพบกพรองทาง
สติปญญาบกพรองทางการเรียนรู และยังไมไดรับ
โอกาสทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษยังไมได
รับสงเสริมสนับสนุนเต็มตามศักยภาพ 
5.ผูเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห  คิดไตรตรอง  คิดอยางมีวิจารณญาณ  
6. นักเรียนสวนใหญขาดทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 
7. หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา สวน
ใหญ ขาดส่ือการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทําให
โรงเรียนท่ีอยูหางไกลมีการส่ือสารผานระบบ  
 



7S จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
9. หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามี
อาคารสถานท่ี และแหลงเรียนรูภายในท่ีเอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

DLIT ไมรองรับสนับสนุนการจัดเรียนการสอน
อยางเต็มท่ี 
8. วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยูในจังหวัดยัง
ไมสามารถเปดหลักสูตรท่ีตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน ทองถิ่นและชุมชน รวมท้ังยัง
ไมสามารถเปนพี่เล้ียงในการพัฒนาครูได
เทาท่ีควร 
9. โรงเรียนท่ีอยูหางไกลมีการส่ือสารผานระบบ 
DLIT ไมรองรับสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอยางเต็ฒท่ี  
 

Staff 1. มีองคคณะบุคคลดานการบริหารท้ังภายใน
และภายนอก 
2. ทีมงานในองคกรมีการกําหนดมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการ
ประพฤติปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
3. สัดสวนครูตอนักเรียน มีแนวโนมท่ีดีขึ้น 
เน่ืองจากมีจํานวนนักเรียนลดลงและสัดสวน
จํานวนนักเรียนตอหองเรียนลดลง 
4. ครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน มีจํานวน
เพียงพอตามกรอบอตัรากําลัง 
5. ครู เห็นความสําคัญมคีวามรัก ศรัทธาใน
วิชาชีพ   
6. ครูและบุคลากรไดรับการพฒันาตรงกับ
ศักยภาพดวยวิธีการท่ีหลากหลายและตอเน่ือง
ท้ังจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 

1. เปนการแตงต้ังโดยตําแหนง 
2. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 
3. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานไมสอดคลอง
กับผลงานและพฤติกรรมการทํางาน 
4. บุคลากรไมครบตามกรอบอัตรากําลัง และไม
ตรงตามความตองการของบริบทพื้นท่ี 
5. ครูมีภาระงานอื่นมากกวาการสอน 
6. บุคลากรทางการศกึษาสอนไมตรงวิชาเอก 
 
 

Skills 1. บุคลากรมีภาวะผูนํา ศักยภาพ มีความรู 
ความสามารถ มีทักษะในการใชส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรปจจุบันมีความรูสูง 
3. ผูบริหารสวนใหญมีภาวะผูนํา มีศักยภาพ มี
ความรูความสามารถ และประสบการณกับการ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
4. ครูและบุคลากรมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี  มีทักษะ
ความรู ความสามารถในการใชส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการศึกษา 

1. ขาดความตอเน่ืองในการพัฒนา 
2. บุคลากรไมมีสมรรถนะตามสายงาน 
3. ขาดการสอบมาตรฐาน (วัดสมรรถนะ) 
4. บุคลากรมีทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไมสอดคลองกับความรูและวุฒิ
การศึกษา 
5. ครู/บุคลากรบางสวนยังขาดทักษะตรงตาม
การปฏิบัติงานในหนาท่ี ขาดแคลนครูบางกลุม
สาระและครูบางสวนสอนไมตรงตามวุฒิสงผลให
คุณภาพของผูเรียนโดยรวมยังตํ่ากวาเกณฑการ
ทดสอบระดับชาติ โดยเฉพาะ 5 กลุมสาระหลัก   



7S จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
 
 
 
 

6. ครูและบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กขาด
ความรูความสามารถและทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สงให
ครูมีภาระในการจัดการเรียนการสอนใหครบทุก
กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งไมสามารถดําเนินการให
บรรลุผลสําเร็จไดโครงการตาง ๆ ไมนาพอใจ
เทาท่ึควร 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
ไมตรงตามความตองการ เน่ืองจากเปนการ
พัฒนาตามนโยบายของหนวยงานระดับสูง
มากกวาท่ีจะเปนการพัฒนาตามความตองการ
จําเปนของสถานศึกษา 
8. สถานศึกษาขาดแคลนส่ือ วัสดุอุปกรณมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน สงผลให ผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษาบางสวนยังขาดทักษะการใช 
9. ผูดูแลเด็กระดับปฐมวัยขาดทักษะในการจัด
กระบวนการเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัย 
10. บุคลากรทางการศึกษาบางสวนยังขาดทักษะ
การใชเทคโนโลยีในการจจัดการเรียนการสอน 
 

Shared 
Values 

1. มีวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนแบบแผนทําใหเกิด
ความรักองคกร มรีะบบการบรหิารงานชัดเจน
เปนเอกภาพ การกระจายอํานาจเนนหลัก   
ธรรมาภิบาล สมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพ 
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมขององคคณะ
บุคคล และผูมีสวนเกี่ยวของ 
2. มีสภาการศึกษาจังหวัดท่ีเขมแข็งรวม
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัด
ใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่นและ
ชุมชน 
3. องคกรใหความรวมมือในการทํางานตาม
กรอบของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังความสัมพันธโดยสวนตัวของผูนําองคกร 
4. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร 
 

1. ขอมูลไมตรงกับความตองการของผูใชบริการ 
2. ชองทางการเผยแพรไมหลากหลาย 
3. ผูรับผิดชอบประจําหนวยงานเปล่ียนแปลง
บอย 
4. บุคลากรบางสวนไมยอมรับการเปล่ียนแปลง
และไมปรับทัศนคติวิธีการปฏิบัติงานตาม
สภาวการณปจจุบัน และผูบริหารบางสวนยังไมมี
ภาวะผูนําทําใหการบริหารจัดการยังไมบรรลุตาม
เปาหมายท่ีตองการ 
5. บุคลากรบางสวนไมยอมรับการเปล่ียนแปลง
และไมปรับทัศนคติวิธีการปฏิบัติงานตาม
สภาวการณปจจุบัน 
 
 
 
 

 
 



สําหรับกลไกการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

1. การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ  

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 สํานักงานศึกษาธิการภาค  
14 ไปสูการปฏิบัติจะตองอาศัยความรูความเขาใจ ความมุงม่ันของหนวยงานและภาคสวนตางๆ  ท่ีเก่ียวของใน
พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีระบบ เขาใจตรงกัน อยางมีเอกภาพสงผลอยางเปนรูปธรรม 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 จึงกําหนดแนวทางท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีสํานักงาน 
ศึกษาธิการ ภาค 11 ในการดําเนินการแปลงประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของแผนพัฒนา ไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรมหลักท่ีจะนําไปสูเปาประสงคท่ีชัดเจน รวมท้ังการกําหนด
หนวยงานและบุคคลรับผิดชอบอยางชัดเจน  

2. ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษาและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีของสํานักงาน 
ศึกษาธิการภาค 14 ตองใหความสําคัญในการใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา เปนกรอบในการ
ดําเนินงาน  

3. ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
การศึกษา ใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติ ไดรับทราบอยางชัดเจนเพ่ือการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานตามทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ  

4. ใหหนวยงานในสวนกลางสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานตาม 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  

5. มีการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

2. การติดตามและประเมินผล  

1. การติดตามและรายงาน  

การติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผน/งาน/โครงการ ของแตละหนวยงาน ซ่ึงกําหนดใหมี

รายงานตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจําป  ซ่ึงเปนรายงานผล

การดําเนินงานของแตละโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตรของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พรอมท้ังปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยรายงานการดําเนินงาน

เปนรายไตรมาส 
 

2. การติดตามและประเมินผล  

การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลลัพธตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป เม่ือสิ้นปงบประมาณ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน คือ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ และ 

การเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามไตรมาสของหนวยงาน  
 

 

 

 



3. การสรุป รายงานผล  

การสรุปรายงานผลตอบุคคล หนวยงานท่ีเก่ียวของและตอสาธารณชนเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ รวมถึง

มีการนําเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินการ เพ่ือทบทวนและปรับแผนพัฒนาการศึกษา        

ในระยะครึ่งแผน หรือแผนปฏิบัติการในปตอไป 



สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา ก 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ข 
สารบัญ ช 
  

สวนท่ี 1 บริบทท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการภาค 14  
 สภาพท่ัวไปของสํานักงานศึกษาธิการภาค 14  1 
 ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ  1 
    ความเปนมา  1 
    ท่ีตั้งและอาณาเขต  1 
    ลักษณะภูมิประเทศ  3 
    ขอมูลการปกครอง / ประชากร 4 
    ดานแรงงาน  5 
    ผูสูงอายุ  6 
 เศรษฐกิจ 6 
   โครงสรางและขนาดเศรษฐกิจกลุมจังหวัด  6 
   ขอมูลดานการธุรกิจและการคาชายแดน 7 
   ศักยภาพดานการทองเท่ียว 9 
   ขอมูลดานอุตสาหกรรม 10 
 ดานสังคมและความม่ันคง 10 
    ขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต 10 
 ดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคน 12 
    ตัวชี้วัดดานจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 12 
    ตัวชี้วัดดานอัตราการเขาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 13 
    ตัวชี้วัดดานคาเฉลี่ยเชาวปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้น ป.1  14 
    ตัวชี้วัดดานคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 
 ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 15 
 ดานโอกาสและการเขาถึงการไดรับบริการทางการศึกษา 15 
    ขอมูลสถานศึกษา ครู/อาจารย และนักเรียน/นักศึกษา 15 
 ดานคุณภาพทางการศึกษา 17 
    ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ของผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ปการศึกษา 2560 – 
2561 

17 

    ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับจังหวัด จําแนกตามรายจังหวัด  
ปการศึกษา 2561 

20 

  
 

 



 สารบัญ  

  หนา 
   

สวนท่ี 2  
 

บริบทท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา 24 

    รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  24 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  26 
    นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  37 
    นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564  41 
    แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  42 
    เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  44 
    จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  46 
    ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  51 
   การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  52 
   

สวนท่ี 3  สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2565 ภาค 59 
 วิสัยทัศน  59 
 พันธกิจ  59 
 ประเด็นยุทธศาสตร  59 
 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 59 
 กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร 60 
 ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย 62 

สวนท่ี 4 การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัต ิ 65 
ภาคผนวก  67 
     ประกาศสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 เรื่องแตงตั้งท่ีปรึกษาและคณะทํางานจัดทํา 
     แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) 

68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 

 หนา 
ตารางท่ี 1 แสดงพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 แยกรายจังหวัด 3 
ตารางท่ี 2 จํานวนอําเภอ ตําบล  หมูบาน และประชากรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง 2 พ.ศ. 2562 
5 

ตารางท่ี 3 จํานวนประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เปนรายจงัหวัด พ.ศ. 2562 5 
ตารางท่ี 4 จํานวนผูสูงอายุจากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย จําแนกตามเพศ ภาค

จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2560 
6 

ตารางท่ี 5 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ของจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนลาง 2 

6 

ตารางท่ี 6 รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 7 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบรายไดและคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน ตอครัวเรือนของจังหวัดภายในกลุม

จังหวัด พ.ศ. 2556 – 2560 
7 

ตารางท่ี 8 จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 8 
ตารางท่ี 9 ขอมูลการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 8 
ตารางท่ี 10 มูลคาการคาชายแดนและดุลการคาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

พ.ศ. 2559 – 2562    
8 

ตารางท่ี 11 จํานวนนักทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  
พ.ศ. 2558 – 2561 

9 

ตารางท่ี 12 จํานวนรายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 พ.ศ. 2558 – 2561 

9 

ตารางท่ี 13 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  
จําแนกรายจังหวัด ณ สิ้นป พ.ศ. 2560 

10 

ตารางท่ี 14 จํานวนประชากร ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 พ.ศ. 2561 10 
ตารางท่ี 15 จํานวนประชากร ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 พ.ศ. 2561 11 
ตารางท่ี 16 จํานวนแรงงานตางดาวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  

พ.ศ. 2559 – 2562 
11 

ตารางท่ี 17 สัดสวนความยากจนของประชาชนในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 11 
ตารางท่ี 18 คะแนนตัวชี้วัดดานจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปและการ

จัดลําดับ เปรียบเทียบจาก 76 จังหวัด ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 

12 

ตารางท่ี 19 คะแนนตัวชี้วัดดานอัตราการเขาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และการ 
จัดลําดับเปรียบเทียบจาก 76 จังหวัด ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 

13 

 
 
 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 

 หนา 
ตารางท่ี 20 คะแนนตัวชี้วัดดานคาเฉลี่ยเชาวปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้น ป.1 และการ 

จัดลําดับเปรียบเทียบจาก 76 จังหวัด ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 

14 

ตารางท่ี 21 คะแนนตัวชี้วัดดานคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ
การจัดลําดับเปรียบเทียบจาก 76 จังหวัด ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 

14 

ตารางท่ี 22 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู/อาจารย และนักเรียน/นักศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 14  จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2562 

15 

ตารางท่ี 23 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
ผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ปการศึกษา 2560 – 2561 

17 

ตารางท่ี 24 ผลคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัดระดับชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

20 

ตารางท่ี 25 ผลคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ปการศึกษา 2561 

21 

ตารางท่ี 26 ผลคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



สารบัญแผนภูมิ 
 

 หนา 
แผนภูมิท่ี 1 สัดสวนพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 3 
แผนภูมิท่ี 2 คะแนนตัวชี้วัดดานจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 

ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
13 

แผนภูมิท่ี 3 คะแนนตัวชี้วัดดานอัตราการเขาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา  
ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

13 

แผนภูมิท่ี 4 คะแนนตัวชี้วัดดานคาเฉลี่ยเชาวปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้น ป.1  
ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

14 

แผนภูมิท่ี 5 คะแนนตัวชี้วัดดานคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2561 17 
แผนภูมิท่ี 7 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  

(O-NET) ของผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 

18 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 

19 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 

19 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

22 

แผนภูมิท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 

23 

แผนภูมิท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

23 

 

 

 

 

 



 

สารบัญภาพ 
 

 หนา 
แผนภาพท่ี 1 แสดงท่ีตั้ง และอาณาเขตของภาคการศึกษา 2 

   
   
   
   

 
 
 



สวนที่ 1 
 

บริบทที่เกี่ยวของกบัสํานักงานศึกษาธิการภาค 14  
 
 สภาพทั่วไปของสํานักงานศึกษาธิการภาค  14   

 

 สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 เปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี  ทําหนาท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอํานวยการ 
สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีนั้น ๆ และมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดยุทธศาสตรและ
บทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  นโยบาย ยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับงานดานวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา   มีพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานครอบคลุม 4 จังหวัด
ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  และอํานาจเจริญ  มีสภาพท่ัวไปของภาคการศึกษา  
ประกอบดวย  ท่ีตั้งและภูมิประเทศ  อาณาเขต  การปกครองและประชากร   ดังนี้ 
 

1. ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ 

  1.1 ความเปนมา 

  การบริหารงานยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเปนรูปแบบใหมของการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยการ
รวมกลุมจังหวัดท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงในดานตาง ๆ เขาดวยกัน ซ่ึงจะชวยใหการวางกรอบ ทิศทาง การ
พัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบและรวมกันแกไขปญหาระหวางจังหวัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการ ปรับปรุงการจัดกลุม
จังหวัดเปน 18 กลุม โดยกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ โดยกําหนดใหจังหวัดอุบลราชธานี เปนท่ีตั้งศูนย
ปฏิบัติการกลุมจังหวัด เพ่ือเปนศูนยกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ไปสูการ
ปฏิบัติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด และนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนาจังหวัดภายในกลุมจังหวัด และตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางสูงสุด 

  1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขต  

  สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ตั้งอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 และ 
ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบดวยจังหวัด 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ  มีขนาดพ้ืนท่ีรวมกันท้ังสิ้น 31,907.74 ตารางกิโลเมตร 
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หรือ 19,942,336 ไร  คิดเปนรอยละ 18.89 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 6.2 ของพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ มีอาณาเขตติดตอกับตางประเทศระยะทางรวม 601 กม. ดังนี้0 1 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
        จังหวัดอุบลราชธานี            มีอาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย  
                                                     ประชาชนลาว ระยะทาง 361 กม. 
 มีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง  67 กม. 

จังหวัดศรสีะเกษ                 มีอาณาเขตติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง  135 กม 
                 จังหวัดยโสธร                    ไมมีอาณาเขตติดตอประเทศเพ่ือนบาน 
                 จังหวัดอํานาจเจริญ             มีอาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
    ประชาชนลาว ระยะทาง 38 กม. 
 
  อาณาเขต 

 ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

     ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ดและสุรินทร 
 ทิศใต    มีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
แผนภาพท่ี 1 : แสดงท่ีตั้ง และอาณาเขตของภาคการศึกษา  

 
 

 

          1 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
พ.ศ.2561-2564.   
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อุบลราชธานี, 
15,744.84, 49%

ศรีสะเกษ, 8,839.98, 
28%

ยโสธร, 4,161.64, 13%

อํานาจเจริญ, 
3,161.25, 10%

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

ยโสธร

อํานาจเจริญ

  
  ขนาดพ้ืนท่ี 

 กลุมจังหวัดฯ มีระยะหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 542 กิโลเมตร และทางรถไฟ 
575 กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด 31,907.728 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนท่ี 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.34 รองลงมาคือ ศรีสะเกษ รอยละ 27.70 ยโสธร รอยละ 13.04 และ 
อํานาจเจริญ รอยละ 4.41 ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
 ตารางท่ี 1  แสดงพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 แยกรายจังหวัด 

กลุมจังหวัด/จังหวัด 
เนื้อท่ี รอยละ 

ตารางกิโลเมตร ไร (ของกลุมจังหวัด) 
กลุมจังหวัดฯ 31,907.728 19,942,336 100.00 
อุบลราชธานี 15,744.840 9,840,526 47.34 
ศรีสะเกษ 8,839.976 5,524,985 27.70 
ยโสธร 4,161.644 2,601,040 13.04 
อํานาจเจริญ 3,161.248 1,975,748 9.91 

 ท่ีมา : สํานักทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   แผนภูมิท่ี 1  สัดสวนพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

   

  1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

   พ้ืนท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 มีลักษณะภูมิประเทศ เปนพ้ืนท่ีลาดเอียงจาก ทิศตะวันตกลง
ไปทางทิศตะวันออก พ้ืนท่ีทางตอนเหนือเปนท่ีราบสูง ภูเขา สลับกับพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่น มีสภาพปาและภูเขา มี
แหลงน้ําขนาดกลางและเปนท่ีราบลุมต่ําสลับซับซอนกับสันดินริมน้ํา 
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   จังหวัดอุบลราชธานี   
   มีลักษณะภูมิประเทศตั้งอยูในบริเวณท่ีเรียกวาแองโคราช  (Korat basin)  โดยสูงจากะดับน้ํา
ทะเล เฉลี่ย ประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยท่ัวไปเปนท่ีสูงต่ํา เปนท่ีราบสูงลาดเอียงไปทาง
ตะวันออกมีแมน้ําโขง เปนแนวเขตก้ันจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวมีแมน้ํา
ชีไหลมาบรรจบกับ แมน้ํามูลซ่ึงไหลผานกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแลวไหลลงสูแมน้ํา
โขง ท่ีอําเภอ โขงเจียม และมีลําน้ําใหญ ๆ อีกหลายสาย ไดแก ลําเซบก ลําโดมใหญ ลําโดมนอยและมีภูเขา
สลับซับซอนหลายแหง ทางบริเวณชายแดน ตอนใตท่ีสําคัญคือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักซ่ึงก้ัน
อาณาเขตระหวาง จังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และกัมพูชา 
   จังหวัดศรีสะเกษ   
   มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบโดยมีพ้ืนท่ีทางเกษตร ประมาณ 5,340.76 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,337,973 ไร หรือคิดเปนรอยละ 60.42 พ้ืนท่ีปาไม ประมาณ 721.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 
451,172 ไร หรือคิดเปนรอยละ 8.17 นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีเปนท่ีอาศัยและอ่ืน ๆ อีกประมาณ 2,777.34 
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,735,840 ไรหรือคิดเปนรอยละ 31.42 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด บริเวณท่ีราบลุม พ้ืนท่ีราบ
ลุม สวนใหญเปนบริเวณลุมน้ําแมมูลครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอราษีไศล  อําเภอยางชุมนอย และ
อําเภอกันทรารมย เทือกเขาท่ีสําคัญ เทือกเขาพนม-ดงรัก ซ่ึงอยูดานทิศใตของจังหวัดศรีสะเกษ ก้ันพรมแดน   
ไทย – เขมร 
   จังหวัดยโสธร  
   มีลักษณะภูมิประเทศ เปนท่ีราบสูง โดยมีพ้ืนท่ีเปนรูปพระจันทรเสี้ยว  มีแมน้ําชีไหลผานตอนใต
ของจังหวัด อยูเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 227 ฟุต มีพ้ืนท่ีเปนภูเขา บางสวนทางตอนเหนือของจังหวัดอยู
ในเทือกเขาภูพาน เขตอําเภอเลิงนกทา อําเภอกุดชุม สภาพดินท่ัวไปเปนดินทราย ไมอุมน้ํา ทําการเกษตรไม
คอยดีนัก 
   จังหวัดอํานาจเจริญ  
   มีลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดอํานาจเจริญมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีลุมมีเนินเขาเตี้ยๆ 
ทอดยาวไปจรดจังหวัดอุบลราชธานีท่ีอําเภอชานุมานต้ังอยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 68 
เมตร (227 ฟุต) สภาพดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายและดินลูกรังบางสวน มีแมน้ําโขงเปนแนวเขตก้ัน
ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีอําเภอชานุมาน มีลําน้ําสายใหญไหล
ผาน ไดแก ลําเซบก และลําเซบาย 
 
  1.4  ขอมูลการปกครอง / ประชากร 

   กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เปนรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงแบง
พ้ืนท่ีของประเทศไทยและจัดเปนกลุมจังหวัด 18 กลุมจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 
2551 โดยกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เปนกลุมจังหวัดลําดับท่ี 14 ประกอบดวย 4 
จังหวัด ซ่ึงมีหนวยการปกครองระดับอําเภอรวมกัน 63 อําเภอ 560 ตําบล 6,850 หมูบาน 144 เทศบาล 450 
อบต. มีบานพักอาศัยท้ังหมด 1,288,934 หลังคาเรือน จํานวนประชากรของกลุมจังหวัดรวม 4,266,742 คน โดย
จังหวัดท่ีมีประชากรมากท่ีสุดคือจังหวัดอุบลราชธานี 1,878,146 คน รองลงมา คือจังหวัดศรีสะเกษ 
1,472,859 คน จังหวัดยโสธร 537,299 คน และจังหวัดอํานาจเจริญ 378,438 คน ตามลําดับ 
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   ถึงแมจังหวัดอุบลราชธานีจะมีจํานวนประชากรมากท่ีสุด แตดวยขนาดของพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมาก
เชนกัน ทําใหอัตราความหนาแนนของประชากรนอยกวาจังหวัดอ่ืน ๆ โดยจังหวัดท่ีมีความหนาแนนของ
ประชากร สูงสุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ 166.61 คน/ตร.กม. รองลงมาคือ จังหวัดยโสธร 129.11 คน/ตร.กม. 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119.71 คน/ตร.กม. และจังหวัดอุบลราชธานี 116.56 คน/ตร.กม. รายละเอียดตาม 
ตารางท่ี 2 

 ตารางท่ี 2 จํานวนอําเภอ ตําบล  หมูบาน และประชากรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
      พ.ศ. 2562 
 

จังหวัด/ 
กลุมจังหวัด 

เขตการปกครอง จํานวนประชากร 
(คน) 

เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

บาน 
(หลัง) อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

อุบลราชธาน ี 25 219 2,704 59 178 1,878,146 16,112.62 605,004 
ศรีสะเกษ 22 206 2,638 37 174 1,472,859 8,839.976 393,356 
ยโสธร 9 79 885 24 63 537,299 4,161.644 172,580 
อํานาจเจริญ 7 56 623 24 35 378,438 3,161.248 117,994 
กลุมจังหวัด 63 560 6,850 144 450 4,266,742 32,275,488 1,288,934 

 

 ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2562 
 
  1.4  ดานแรงงาน 

   ในป พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 มีจํานวนผูอยูในกําลังแรงงาน 
เทากับ 844,200 คน คิดเปนรอยละ 19.99 ของจํานวนกําลังแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจํานวน  
ผูมีงานทํา เทากับ 840,439 คน (รอยละ 99.55 ของจํานวนกําลังแรงงานในกลุมจังหวัดฯ) และมีจํานวนผู
วางงาน เทากับ 3,762 คน (รอยละ 0.46 ของจํานวนกําลังแรงงานในกลุมจังหวัดฯ) รายละเอียดตามตาราง     
ท่ี 3 สถานภาพแรงงาน (คน) 

 ตารางท่ี 3 จํานวนประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เปนรายจังหวัด พ.ศ. 2562 

พ้ืนท่ี 
สถานภาพแรงงาน (คน) 

กําลังแรงงาน
ปจจุบัน 

ผูมีงานทํา ผูวางงาน กําลังแรงงาน
รอฤดูกาล 

ประเทศ 17,308,094 17,147,081 161,013 74,929 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,223,532 4,188,360 35,172 47,604 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 

844,200 840,439 3,762 6,680 

อุบลราชธานี 397,660 395,170 2,491 120 
ศรีสะเกษ 251,755 251,184 571 4,201 
ยโสธร 135,784 135,343 441 1,791 
อํานาจเจริญ 59,001 58,742 259 568 
 ท่ีมา : การสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562 
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  1.5  ผูสูงอายุ 

   ในป พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 มีจํานวนประชากรสูงอายุ
จํานวน 669,477 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ของจํานวนประชากรสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
จังหวัดอํานาจเจริญ มีดัชนีผูสูงอายุสูงสุด 109.7 สวนจังหวัดท่ีมีดัชนีผูสูงอายุนอยท่ีสุด คือจังหวัดอุบลราชธาน ี
87.5 รายละเอียดตามตารางท่ี 4 จํานวนประชากรสูงอายุดัชนีผูสูงอายุ 

 ตารางท่ี 4 จํานวนผูสูงอายุจากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย จําแนกตามเพศ ภาคจังหวัด  
    และเขตการปกครอง พ.ศ. 2560 

พ้ืนท่ี 
จํานวนประชากรสูงอายุ 

ดัชนีผูสูงอายุ 
รวม ชาย หญิง 

ประเทศ 11,312,447 5,083,681 6,228,766 97.0 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,570,727 1,626,163 1,944,564 97.2 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 

669,477 304,559 364,918 95.4 

อุบลราชธานี 306,169 141,921 164,248 87.5 
ศรีสะเกษ 208,707 92,954 115,753 93.1 
ยโสธร 102,707 46,342 56,365 109.7 
อํานาจเจริญ 51,894 23,342 28,552 91.2 

 ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560 

 

2. เศรษฐกิจ 

 โครงสรางและขนาดเศรษฐกิจกลุมจังหวัด 

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในป พ.ศ. 2560      
คิดเปน 233,772 ลานบาท โดยภาพรวมมีมูลคาเพ่ิมข้ึนจากป 2559 จํานวน 11,047 ลานบาท รายละเอียด
ตามตารางท่ี 5 
 ตารางท่ี 5  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ของจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
      ตอนลาง 2 

หนวย : ลานบาท 

กลุมจังหวัด / จังหวัด 2556 2557 2558 2559 2560 
กลุมจังหวัดฯ 221,930 200,646 212,358 222,725 233,772 
อุบลราชธานี 111,615 99,496 108,121 113,541 120,494 
ศรีสะเกษ 66,205 61,146 63,455 66,653 69,574 
ยโสธร 27,389 24,945 24,904 26,050 26,039 
อํานาจเจริญ 16,721 15,060 15,904 16,471 17,665 

 ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
          http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross regional สืบคนเมื่อ 21 ธันวาคม 2522 
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 รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรกลุมจังหวัดฯ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2560 รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 6 และเม่ือเปรียบเทียบรายไดและรายจายของกลุมจังหวัด ต้ังแตป พ.ศ. 2555 - 2560 พบวา ในป 
พ.ศ. 2560 ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีการใชจายเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะจังหวัด อุบลราชธานี รายละเอียด
ตามตารางท่ี 6 และ 7 
 
 ตารางท่ี 6  รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

กลุมจังหวัด / จังหวัด 
ป พ.ศ. 2555 – 2560  (บาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
กลุมจังหวัดฯ 55,380 62,620 56,787 60,364 64,182 66,831 
อุบลราชธานี 56,661 64,506 57,679 62,637 66,814 70,551 
ศรีสะเกษ 48,937 59,514 53,772 56,694 59,606 63,860 
ยโสธร 57,796 63,213 58,578 61,695 65,429 67,362 
อํานาจเจริญ 49,331 56,416 51,498 51,529 54,775 54,183 

 ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบรายไดและคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน ตอครัวเรือนของจังหวัดภายในกลุม
จังหวัด พ.ศ. 2556 – 2560 

กลุมจังหวัด/ 
จังหวัด 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2558 พ.ศ.2560 
รายได รายจาย สวนตาง รายได รายจาย สวนตาง รายได รายจาย สวนตาง 

กลุมจังหวัดฯ 70,242 53,665 16,577 79,936 63,455 6,481 76,848 62,014 14,834 
อุบลราชธานี 22,344 13,587 8,757 20,453 13,848 6,604 24,380 16,046 8,334 
ศรีสะเกษ 16,207 13,368 2,840 18,793 18,124 668 17,485 15,838 1,646 
ยโสธร 14,418 12,549 1,869 19,518 14,453 5,065 16,752 13,554 3,198 
อํานาจเจริญ 17,273 14,162 3,111 21,173 17,029 4,144 18,231 16,575 1,655 

 ท่ีมา : http://statbbi.nso.go.th/staticreportpage/sector/th/08.aspx สืบคนเม่ือ 22 ธันวาคม 
2560 

 ขอมูลดานการธุรกิจและการคาชายแดน 
  การประกอบการดานธุรกิจการคาของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 สวนใหญ เปน
ธุรกิจทางดานการเกษตร การคาปลีก คาสงและการบริการ นอกจากนี้ยังมีการนําเขา สงออก สินคาโดยเฉพาะ
สินคาการเกษตร เนื่องจากกลุมจังหวัดมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานถึง 3 จังหวัด การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัด มีการขยายตัวอยางชา ๆ เนื่องจากความแตกตางกันของขนาด เศรษฐกิจและ
ทรัพยากรภายในกลุมจังหวัด 

  นอกจากนี้แลว กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 มีอาณาเขตติดตอกับประเทศ 
เพ่ือนบาน 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีจังหวัดท่ี 
ติดตอกับประเทศดังกลาว 3 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ ทําใหมีจุดผานแดนท้ังจุด 
ผานแดนถาวรและจุดผอนปรน รวม 9 ซองทาง ดังตารางท่ี 8 
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 ตารางท่ี 8 จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2   
 

จังหวัด จุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน 
อุบลราชธานี ดานพรมแดนชองเม็ก อําเภอสิรินธร 

ดานพรมแดนปากแซง อําเภอนาตาล 
 

หนาท่ีวาการ อําเภอเขมราฐ 
บานสองคอน  อําเภอโพธิ์ไทร 
บานดานเกา  อําเภอโขงเจียม  
ชองตาอู   อําเภอบุณฑริก 
ชองอานมา  อําเภอน้ํายืน 

ศรีสะเกษ ดานพรมแดนชองสะงํา อําเภอภูสิงห - 
ยโสธร ไมมีพ้ืนท่ีติดชายแดน 
อํานาจเจริญ - บานยักษคุ   อําเภอชานุมาน 

 ท่ีมา : ดานศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 พ.ศ. 2561 

 สําหรับมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 พ.ศ. 2559 – 2562 
พบวาในป พ.ศ. 2562 สินคานําเขาลดลง จากป พ.ศ. 2561 จํานวน  405.73 ลานบาท และมูลคาการคาชายแดน
ลดลง จากป พ.ศ. 2561 จํานวน  3,461.45 ลานบาท ดุลการคาลดลง จากป พ.ศ. 2561 จํานวน  2,650.01        
ลานบาท โดยมีขอมูลดังตารางท่ี 9 และ ตารางท่ี 10 

 ตารางท่ี 9 ขอมูลการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  
          (หนวย : ลานบาท)   

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
สินคา
นําเขา 

สินคา
สงออก 

สินคา
นําเขา 

สินคา
สงออก 

สินคา
นําเขา 

สินคา
สงออก 

สินคา
นําเขา 

สินคา
สงออก 

กลุมจังหวัดฯ 4,320.21 14,636.00 5,811.04 12,606.14 5,043.10 13,598.93 4,637.37 10,543.20 
อุบลราชธานี 4,169.06 13,667.77 5,452.16 12,047.35 4,805.42 12,916.00 4,423.47 9,977.15 
ศรีสะเกษ 142.61 910.37 356.57 481.09 225.43 606.28 210.79 540.23 
อํานาจเจรญิ 8.54 57.86 2.31 77.70 12.25 76.65 3.11 25.82 

 ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี สืบคนเม่ือ 23 ธันวาคม 2562 

 ตารางท่ี 10 มูลคาการคาชายแดนและดุลการคาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
         พ.ศ. 2559 – 2562        (หนวย : ลานบาท)   

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
มูลคาการคา

ชายแดน 
ดุลการคา 

มูลคาการคา
ชายแดน 

ดุลการคา 
มูลคาการคา

ชายแดน 
ดุลการคา 

มูลคาการคา
ชายแดน 

ดุลการคา 

กลุมจังหวัด 18,956.19 10,315.79 18,417.18 6,795.10 18,642.02 8,555.83 15,180.57 5,905.82 
อุบลราชธานี 17,836.83 9,498.71 17,4993.51 6,595.19 17,721.42 8,110.58 14,400.62 5,553.68 
ศรีสะเกษ 1,052.97 767.76 837.66 124.52 831.71 380.85 751.02 329.44 
อํานาจเจรญิ 66.39 49.32 80.01 75.39 88.89 64.40 28.93 22.70 

 ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี สืบคนเม่ือ 23 ธันวาคม 2562 
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 ศักยภาพดานการทองเท่ียว 

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 มีแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และประเพณี แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ เปนจํานวนมากกระจายตัวอยูในทุกจังหวัด โดยมีแหลงทองเท่ียว
รวมกันจํานวน 159 แหง แยกเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ ประเพณี จํานวน 94 แหง 
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 65 แหง ขอมูลจากกรมการทองเท่ียว กระทรวง ทองเท่ียวและกีฬาท่ีมีการ
จัดเก็บในป 2558 - 2561 พบวา นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวมีแนวโนม เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในทุกๆ จังหวัด     
โดยในป 2561 มีจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนจากป 2560 จํานวน 188,797 คน คิดเปนรอยละ 3.42 
รายละเอียดดังตารางท่ี 11 

 ขณะเดียวกัน เม่ือจํานวนนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 เพ่ิมข้ึน สงผลดีตอสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยรายไดจากการทองเท่ียวในป 2561 
สูงถึง 11,384.92 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 844.11 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2560 คิดเปนรอยละ 8.00 
รายละเอียดดังตารางท่ี 12 

 ตารางท่ี 11 จํานวนนักทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  
        พ.ศ. 2558 – 2561 
          หนวย : คน   

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

จํานวนนักทองเท่ียว 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

กลุมจังหวัดฯ 4,883,937 5,019,138 5,522,660 5,711,457 
อุบลราชธานี 2,666,113 2,753,289 3,125,937 3,243,323 
ศรีสะเกษ 1,426,119 1,458,747 1,482,046 1,525,035 
ยโสธร 513,244 523,642 607,821 628,504 
อํานาจเจริญ 278,461 283,460 306,856 314,595 

 ท่ีมา : http:/statobi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/17.aspx สืบคนเม่ือ 21 ธันวาคม 2562 
 
 ตารางท่ี 12 จํานวนนักทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  
        พ.ศ. 2558 – 2561 

          หนวย : ลานบาท   

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

รายไดจากการทองเท่ียว 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

กลุมจังหวัดฯ 8,412.91 8,946.20 10,540.81 11,384.92 
อุบลราชธานี 5,664.72 6,049.39 7,375.12 7,999.25 
ศรีสะเกษ 1,766.62 1,866.71 1,959.43 2,098.82 
ยโสธร 609.18 646.85 776.33 833.71 
อํานาจเจริญ 372.39 383.25 429.93 453.14 

 ท่ีมา : http:/statobi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/17.aspx สืบคนเม่ือ 21 ธันวาคม 2562 
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 ขอมูลดานอุตสาหกรรม 
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 มีการลงทุนและประกอบการดานอุตสาหกรรม 
กระจายตัวในจังหวัดตางๆ ครบทุกจังหวัด โดยมีจํานวนโรงงานรวมกัน 7,700 โรง มีเงินลงทุนหมุนเวียน 
ท้ังสิ้น  74,097,000,000 บาท และมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จํานวน 37,107 คน โดยจังหวัด 
อุบลราชธานี ยังเปนจังหวัดท่ีมีจํานวนโรงงานมากกวาทุกจังหวัด โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 50 รายละเอียด
ตามตารางท่ี 13 
 
 ตารางท่ี 13 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  
        จําแนกรายจังหวัด ณ สิ้นป พ.ศ. 2560 

กลุมจังหวัด / จังหวัด จํานวนโรงงาน เงินลงทุน (ลานบาท) การจางงาน (คน) 
กลุมจังหวัดฯ 7,700 74,097 37,107 
อุบลราชธานี 4,299 52,296.26 21,624 
ศรีสะเกษ 2,061 13,896.67 7,967 
ยโสธร 964 4,896.67 4,984 
อํานาจเจริญ 376 3,651.58 2,532 

 ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561            
 http:/www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=Knowledge สืบคนเม่ือ 20 ธันวาคม 2562 

 

3. ดานสังคมและความม่ันคง 

 ขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

  ในป พ.ศ. 2561 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 มีประชากรรวมกันท้ังสิ้น 
4,264,909 คน และในป พ.ศ. 2561 มีประชากรวัยแรงงานท่ีมีอายุระหวาง 15 - 60 ป จํานวน 1,886,454 
คน คิดเปนรอยละ 44.23 และมีงานทําจํานวน 1,877,346 คน คิดเปนรอยละ 44.02 ของวัยแรงงานท้ังหมด 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 13-16 

 ตารางท่ี 14 จํานวนประชากร ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 พ.ศ. 2561 
             หนวย : คน 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

จํานวนประชากร 
2559 2560 2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
กลุมจังหวัด 2,122,422 2,118,263 4,240,685 2,122,422 2,118,263 4,240,685 2,130,863 2,134,046 4,264,909 
อุบลราชธานี 929,860 925,607 1,855,467 929,860 925,607 1,855,467 937,766 936,782 1,874,548 
ศรีสะเกษ 733,904 735,408 1,469,312 733,904 735,408 1,469,312 734,622 738,389 1,473,011 
ยโสธร 270,610 268,943 539,553 270,610 268,943 539,553 269,705 269,024 538,729 
อํานาจเจรญิ 188,048 188,305 376,353 188,048 188,305 376,353 188,770 189,851 378,621 

ท่ีมา : http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx สืบคนเม่ือ 21 ธันวาคม 2562 
 
 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2021%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202562
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 ตารางท่ี 15 จํานวนประชากร ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 พ.ศ. 2561 
            หนวย : คน 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ป ขึ้นไป) ผูมีงานทําและผูวางงาน 
ประชากรรวม วัยแรงงาน ผูมีงานทํา ผูวางงาน 
(พ.ศ. 2561) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมจังหวัดฯ 4,264,909 1,886,454 44.23 1,877,346 44.02 9,108 0.0010 
อุบลราชธานี 1,874,548 876,754 46.77 871,571 46.49 5,183 0.0025 
ศรีสะเกษ 1,473,011 583,147 39.59 581,840 39.50 1,307 0.0027 
ยโสธร 538,729 287,403 53.35 285,588 53.01 1,815 0.0098 
อํานาจเจริญ 378,621 139,150 36.75 138,347 36.54 803 0.0097 
ท่ีมา : http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx สืบคนเม่ือ 21 ธันวาคม 2562 
 
 ตารางท่ี 16 จํานวนแรงงานตางดาวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  
        พ.ศ. 2559 – 2562  

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

จํานวนแรงงานตางดาว 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

กลุมจังหวัดฯ 2,960 4,325 4,481 1,157 
อุบลราชธานี 2,206 3,150 3,145 3,882 
ศรีสะเกษ 535 717 567 1,096 
ยโสธร 125 271 482 505 
อํานาจเจริญ 94 187 287 652 

ท่ีมา : https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/0/pull/category   
/view/List-label  สืบคนเม่ือ 21 ธันวาคม 2562 
 
 ตารางท่ี 17 สัดสวนความยากจนของประชาชนในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

สัดสวนคนจน  (รอยละ) 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

สัดสวน 
ลําดับในกลุม

จังหวัด 
สัดสวน 

ลําดับในกลุม
จังหวัด 

สัดสวน 
ลําดับใน

กลุม
จังหวัด 

สัดสวน 
ลําดับในกลุม

จังหวัด 

อุบลราชธานี 11.54 3 13.69 3 10.60 3 8.31 4 
ศรีสะเกษ 3.01 4 10.8 4 8.37 4 21.91 2 
ยโสธร 17.32 4 16.73 2 15.29 1 12.68 3 
อุบลราชธานี 14.26 2 24 1 14.12 2 23.55 1 

    ท่ีมา : http://statppi,nso.go.th/staticreport/page/sector/th/o8.aspx สืบคนเม่ือ 21 ธันวาคม 2562 

 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2021%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202562
https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/0/pull/category%20%20%20/view/
https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/0/pull/category%20%20%20/view/
http://statppi,nso.go.th/staticreport/page/sector/th/o8.aspx%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2021%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202562
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4. ดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคน 

 ดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคน (Human Achievement Index-HAI) พัฒนาข้ึนครั้งแรก โดย 
UNDP ประเทศไทย ซ่ึงไดนําแนวคิดและวิธีการคํานวณดัชนีการพัฒนาคน (Human Development Index - 
HDI) ของ UNDP มาประยุกตใชในการพัฒนาดัชนี HAI ใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ซ่ึง HAI มีลักษณะเปนดัชนีรวม (Composite index) 
เปนการวัดผลลัพธของการพัฒนาคนระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยดัชนี ความกาวหนาของการพัฒนาคน 
ป ๒๕๖๒ ยึดกรอบแนวคิดการพัฒนาคนท่ีครอบคลุม การมีสุขภาพท่ีดี มีการศึกษามีชีวิตการงาน มีรายไดท่ี
เพียงพอตอการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงและอยูในสภาพแวดลอม ท่ีดี มีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุนในชุมชนท่ี
มีความปลอดภัย มีการคมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัยและเขาถึงการ สื่อสารอยางท่ัวถึง ตลอดจนมีสวนรวม
ทางการเมืองและสังคมอยางมีศักด์ิศรี ซ่ึงจากกรอบแนวคิดการพัฒนา คนดังกลาวไดใชเปนกรอบในการ
กําหนดองคประกอบของดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคน ป พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 4 ดัชนีคือ 1) ดาน
สุขภาพ 2) ดานการศึกษา 2) ดานชีวิตการงาน 4) ดานรายได 5) ดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม 6) ดาน
ชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ดานการคมนาคมและการสื่อสาร และ 8) ดานการมีสวนรวม โดยดัชนีแตละดาน 
มี 4 ตัวชี้วัดเทา ๆ กัน รวมตัวชี้วัด ท้ังหมด 32 ตัวชี้วัด 

 สําหรับดัชนีความกาวหนาการพัฒนาคนในสวนดัชนีดานการศึกษา จะประเมินจากตัวชี้วัดท้ังหมด 4 
ตัวชี้วัด ไดแก ดานจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป, ดานอัตราการเขาเรียน มัธยมศึกษา
ตอนปลายและอาชีวศึกษา, ดานคาเฉลี่ยเชาวปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้น ป.1 และดานคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2          
4 จังหวัด มีดัชนีความกาวหนาการพัฒนาคนดานการศึกษา ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดดานจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 

 ตารางท่ี 18 คะแนนตัวชี้วัดดานจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปและการ
จัดลําดับ เปรียบเทียบจาก 76 จังหวัด ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

จังหวัด ขอมูลตัวช้ีวัด (หนวย : ป) ลําดับท่ี (จาก 76 จังหวัด) 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 

อุบลราชธานี 7.71 7.71 7.76 48 47 49 
ศรีสะเกษ 7.16 7.22 7.21 69 69 72 
ยโสธร 7.37 7.24 7.42 62 67 60 
อํานาจเจริญ 7.78 7.47 7.67 43 55 52 
 ท่ีมา : ดัชนีความกาวหนาของคนประจําป 2562 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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 แผนภูมิท่ี 2  คะแนนตัวชี้วัดดานจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป ของจังหวัด
ในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

  ตัวชี้วัดดานอัตราการเขาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 

 ตารางท่ี 19 คะแนนตัวชี้วัดดานอัตราการเขาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และการ 
จัดลําดับเปรียบเทียบจาก 76 จังหวัด ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

จังหวัด ขอมูลตัวช้ีวัด (หนวย : รอยละ) ลําดับท่ี (จาก 76 จังหวัด) 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

อุบลราชธานี 66.72 67.81 69.49 60 56 54 
ศรีสะเกษ 80.07 80.34 80.51 21 27 25 
ยโสธร 87.22 92.37 96.69 12 10 5 
อํานาจเจริญ 75.88 87.37 84.50 32 15 17 
 ท่ีมา : ดัชนีความกาวหนาของคนประจําป 2562 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 

 
 
 แผนภูมิท่ี 3  คะแนนตัวชี้วัดดานอัตราการเขาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา  
ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
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  ตัวชี้วัดดานคาเฉลี่ยเชาวปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้น ป.1 

 ตารางท่ี 20 คะแนนตัวชี้วัดดานคาเฉลี่ยเชาวปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้น ป.1 และการ 
จัดลําดับเปรียบเทียบจาก 76 จังหวัด ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

จังหวัด ขอมูลตัวช้ีวัด (หนวย : รอยละ) ลําดับท่ี (จาก 76 จังหวัด) 
2554 2559 2554 2559 

อุบลราชธานี 93.51 89.67 72 74 
ศรีสะเกษ 97.44 92.04 48 69 
ยโสธร 97.08 91.93 52 70 
อํานาจเจริญ 96.29 90.75 60 73 

 ท่ีมา : ดัชนีความกาวหนาของคนประจําป 2562 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 

 

 แผนภูมิท่ี 4  คะแนนตัวชี้วัดดานคาเฉลี่ยเชาวปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้น ป.1  
ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

  ตัวชี้วัดดานคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ตารางท่ี 21 คะแนนตัวชี้วัดดานคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และการจัดลําดับเปรียบเทียบจาก 76 จังหวัด ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

จังหวัด ขอมูลตัวช้ีวัด (หนวย : รอยละ) ลําดับท่ี (จาก 76 จังหวัด) 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 

อุบลราชธานี 31.81 30.28 31.64 62 60 61 
ศรีสะเกษ 31.70 29.66 31.38 64 66 64 
ยโสธร 32.01 30.25 31.35 59 61 65 
อํานาจเจริญ 31.54 29.68 30.91 66 65 68 

 ท่ีมา : ดัชนีความกาวหนาของคนประจําป 2562 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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 แผนภูมิท่ี 5  คะแนนตัวชี้วัดดานคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ของจังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
 

 

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 
1. ดานโอกาสและการเขาถึงการไดรับบริการทางการศึกษา 

  ขอมูลสถานศึกษา ครู/อาจารย และนักเรียน/นักศึกษา 

 ตารางท่ี 22  แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู/อาจารย และนักเรียน/นักศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 14  จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2562 

สังกัด 
จํานวน 

ครู : นร. สถานศึกษา ครู/อาจารย นักเรียน/
นักศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 4,597 56,307 874,821  
1. ภาพรวมในสังกัด ศธ. 3,057 48,219 731,401  
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 2,721 36,931 495,766 1 : 13 
1.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 142 3,518 73,860 1 : 21 
1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 60 6,301 65,350 1 : 10 
1.4 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) 

121 1,043 75,865 1 : 73 

1.5 ศูนยการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 13 426 20,560 1 : 48 
2. ภาพรวมนอกสังกัด ศธ. 1,540 8,088 143,420  
2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
(อปท.) 

1,468 3,132 97,256 1 : 31 

2.2 รร.พระปริยัติธรรม สังกัดสาํนักงานพระพทุธศาสนา
แหงชาติ (พศ.) 

44 512 4,511 1 : 9 
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 ตารางท่ี 22  แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู/อาจารย และนักเรียน/นักศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 14  จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

สังกัด 
จํานวน 

ครู : นร. สถานศึกษา ครู/อาจารย นักเรียน/
นักศึกษา 

2.3 สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) 

11 3,901 38,157 1 : 10 

2.4 รร.กีฬา/มหาวิทยาลัยกีฬา สังกัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา (กกท.)  

3 204 1,425 1 : 7 

2.5 รร. สังกัดกองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน (ตชด). 12 113 1,061 1 : 9 
2.6 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 2 226 1,010 1 : 4 

 ท่ีมา :  ขอมูล 10 มิถุนายน 2562  
   1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
   2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
   3) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
   4) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอํานาจเจริญ 
 
 จากตารางท่ี  21 พบวา สถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค14 
ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ แยกตามสังกัด มีจํานวนท้ังสิ้น 4,597 
แหง มีจํานวนนักเรียน/นักศึกษา  874,821 คน  และมีจํานวน ครู/อาจารย 56,307 คน เม่ือพิจารณาจําแนก
ตามจํานวนสถานศึกษาของแตละสังกัด พบวา สังกัดท่ีมีจํานวนสถานศึกษามากท่ีสุดสามลําดับแรก ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 2,721 แหง รองลงมาคือ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) จํานวน 1,468 แหง และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จํานวน 142 
แหง ตามลําดับ สังกัดท่ีมีสถานศึกษานอยท่ีสุด คือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จํานวน 2 แหง 

 เม่ือพิจารณาตามจํานวนนักเรียน/นักศึกษา ของแตละสังกัด พบวา สังกัดท่ีมีจํานวนนักเรียน/
นักศึกษา มากท่ีสุดสามลําดับแรก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 
495,766 คน รองลงมาคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) จํานวน 97,256 คน และสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จํานวน 75,865 คน ตามลําดับ สังกัดท่ีมีจํานวน
นักเรียน/นักศึกษา นอยท่ีสุด คือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จํานวน 1,010 คน 

 เม่ือพิจารณาตามจํานวนครู/อาจารย ของแตละสังกัด พบวา สังกัดท่ีมีจํานวนครู/อาจารย มากท่ีสุด
สามลําดับแรก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 36,931 คน รองลงมาคือ  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จํานวน 6,301 คน และสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จํานวน 3,901 คน ตามลําดับ สังกัดท่ีมีจํานวนครู/อาจารย นอยท่ีสุด 
คือ สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จํานวน 113 คน 
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 แผนภูมิท่ี 6  แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2561 

 
2. ดานคุณภาพทางการศึกษา 

  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของผูเรียน
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ปการศึกษา 2560 – 2561  
  นําเสนอผลการประเมินคุณภาพผูเรียนใน ภาพรวมของผูเรียนทุกสังกัด ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยจําแนกตามระดับชั้นท่ีทําการทดสอบ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ดังตารางแสดงท่ี 23 

 ตารางท่ี 23  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)     
ของผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ปการศึกษา 2560 – 2561  

ช้ัน ปการศึกษา 
รายวิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ป.6 

2560 42.71  30.93 33.11 36.83 
2561 52.21  33.44 32.87 37.36 
ผลตาง +9.5  +2.51 -0.24 +0.53 
สรุปผล เพ่ิม  เพ่ิม ลด เพ่ิม 

ม.3 

2560 45.93  28.14 23.09 30.73 
2561 51.31  27.18 26.86 34.45 
ผลตาง +5.38  -0.96 +3.77 +3.72 
สรุปผล เพ่ิม  ลด เพ่ิม เพ่ิม 

ม.6 

2560 46.53 32.84 23.65 20.05 26.93 
2561 43.73 33.73 26.49 24.93 28.35 
ผลตาง -2.8 +0.89 +2.84 +4.88 +1.42 
สรุปผล ลด เพ่ิม เพ่ิม เพ่ิม เพ่ิม 

ในสังกัด ศธ.

96%

นอกสังกัด ศธ.

4%

ในสงักดั ศธ.

นอกสงักดั ศธ.
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 จากตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ปการศึกษา 2560 – 2561 เม่ือจําแนกตาม
ระดับชั้น พบวา ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 มี 
3 กลุมสาระ คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงสุด (+9.5) รองลงมาคือกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิม (+2.51) และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
(+0.53) ตามลําดับ ในสวนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปการศึกษา 2560 
(-0.24) 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 มี 3 กลุม
สาระ คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงสุด (+5.38) รองลงมาคือกลุม สาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร (+3.77) และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (+3.72) ตามลําดับ ในสวนของกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผลคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปการศึกษา 2560 (-0.96) 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 มี 4 กลุม
สาระ คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงสุด (+4.88) รองลงมาคือกลุม สาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (+2.84)  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (+1.42) และกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (+0.89) ตามลําดับ ในสวนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผล
คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปการศึกษา 2560 (-2.8) 

 จากผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในแตละ 
ระดับชั้นปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 ของผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 
สามารถนําเสนอผลในรูปของแผนภูมิ ดังตอไปนี้ 

 

 

 แผนภูมิท่ี 7 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 กับ
ปการศึกษา 2561 
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 แผนภูมิท่ี 8 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 กับ
ปการศึกษา 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิท่ี 9  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของผูเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 กับ
ปการศึกษา 2561 
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  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัด จําแนกตามรายจังหวัด ปการศึกษา 
2561  
  นําเสนอผลการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับจังหวัด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ดังตารางแสดงท่ี 24 

 ตารางท่ี 24  ผลคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัดระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2561 

ระดับ/จังหวัด 
รายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ระดับประเทศ 55.9 39.24 37.5 39.93 
ระดับ ศธภ.14 52.21 33.44 32.87 37.36 
อุบลราชธานี 51 32.85 32.08 36.65 
ศรีสะเกษ 53.97 34.02 33.74 38.38 
ยโสธร 52.2 33.84 33.12 37.26 
อํานาจเจริญ 52.56 34 33.78 37.8 

  เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมสาระ พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

คือ จังหวัดศรีสะเกษ (𝑋𝑋�= 53.97) รองลงมาคือ จังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋� = 52.56) จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋�=52.2) 

และจังหวัดอุบลราชธานี (𝑋𝑋�= 51.0) ตามลําดับ 

  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัด   

ศรีสะเกษ (𝑋𝑋�= 34.02) รองลงมาคือ จังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋� = 34.0) จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋�=33.84) และจังหวัด

อุบลราชธานี (𝑋𝑋�= 32.85) ตามลําดับ 

  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋�= 

33.78) รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ (𝑋𝑋� = 33.74) จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋�=33.12) และจังหวัดอุบลราชธานี 

(𝑋𝑋�= 32.08) ตามลําดับ 

  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ (𝑋𝑋�= 38.38) 

รองลงมาคือ จังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋� = 37.80) จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋�=37.26) และจังหวัดอุบลราชธานี          

(𝑋𝑋�= 36.65) ตามลําดับ 
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 ตารางท่ี 25  ผลคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ปการศึกษา 2561 

ระดับ/จังหวัด 
รายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.1 
ระดับ ศธภ.14 51.31 27.18 26.86 34.45 
อุบลราชธานี 50.64 27.36 26.89 34.1 
ศรีสะเกษ 52.02 27.02 26.53 34.78 
ยโสธร 51.62 27.14 27.12 34.69 
อํานาจเจริญ 51.91 26.82 27.44 34.86 

   เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมสาระ พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

คือ จังหวัดศรีสะเกษ (𝑋𝑋�= 52.02) รองลงมาคือ จังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋� = 51.91) จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋�=51.62) 

และจังหวัดอุบลราชธานี (𝑋𝑋�= 50.64) ตามลําดับ 

  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัด   

อุบลราชธานี (𝑋𝑋�= 27.36) รองลงมาคือ จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋� = 27.14) จังหวัดศรีสะเกษ (𝑋𝑋�=27.02) และ

จังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋�= 26.82) ตามลําดับ 

  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋�= 

27.44) รองลงมาคือ จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋� = 27.12) จังหวัดอุบลราชธานี (𝑋𝑋�=26.89) และจังหวัดศรีสะเกษ 

(𝑋𝑋�= 26.53) ตามลําดับ 

  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ  (𝑋𝑋�= 

34.86) รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ (𝑋𝑋� = 34.78) จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋�=34.69) และจังหวัดอุบลราชธานี          

(𝑋𝑋�= 34.10) ตามลําดับ 
 
 ตารางท่ี 26  ผลคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2561 

ระดับ/จังหวัด 
รายวิชา 

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 
ระดับ ศธภ.14 43.73 33.73 26.49 24.93 28.35 
อุบลราชธานี 43.59 33.6 27.14 25.37 28.52 
ศรีสะเกษ 44.41 33.96 26.2 24.06 28.27 
ยโสธร 43.46 33.62 25.91 25.79 27.99 
อํานาจเจริญ 42.41 33.63 25.36 24.84 28.33 
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   เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมสาระ พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

คือ จังหวัดศรีสะเกษ (𝑋𝑋�= 44.41) รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานี (𝑋𝑋� = 43.59) จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋�=43.46) 

และจังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋�= 42.41) ตามลําดับ 

  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัด   

ศรีสะเกษ (𝑋𝑋�= 33.96) รองลงมาคือ จังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋� = 33.63) จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋�= 33.62) และ

จังหวัดอุบลราชธานี (𝑋𝑋�= 33.60) ตามลําดับ 

  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัด   

อุบลราชธานี (𝑋𝑋�= 27.14) รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ (𝑋𝑋� = 26.2) จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋�=25.91) และจังหวัด

อํานาจเจริญ (𝑋𝑋�= 25.36) ตามลําดับ 

  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดยโสธร (𝑋𝑋�= 25.79) 

รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานี (𝑋𝑋� = 25.37) จังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋�=24.84) และจังหวัดศรีสะเกษ     

(𝑋𝑋�= 24.06) ตามลําดับ 

  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี          

(𝑋𝑋�= 28.52) รองลงมาคือ จังหวัดอํานาจเจริญ (𝑋𝑋� = 28.33) จังหวัดศรีสะเกษ (𝑋𝑋�=28.27) และจังหวัด

ยโสธร (𝑋𝑋�= 27.99) ตามลําดับ 

 

 

 แผนภูมิท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

อุบลราชธานี 51 32.85 32.08 36.65

ศรีสะเกษ 53.97 34.02 33.74 38.38

ยโสธร 52.2 33.84 33.12 37.26

อํานาจเจริญ 52.56 34 33.78 37.8

ศธภ.14 52.21 33.44 32.87 39.93

ประเทศ 55.9 39.24 37.5 39.93
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 แผนภูมิท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 

 

 

 แผนภูมิท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด จําแนกรายวิชา รายจังหวัด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

อุบลราชธานี 50.64 27.36 26.89 34.1

ศรีสะเกษ 52.02 27.02 26.53 34.78

ยโสธร 51.62 27.14 27.12 34.69

อํานาจเจริญ 51.91 26.82 27.44 34.86

ศธภ.14 51.31 27.18 26.86 34.45

ประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.1
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อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ ศธภ.14 ประเทศ

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

อุบลราชธานี 43.59 33.6 27.14 25.37 28.52

ศรีสะเกษ 44.41 33.96 26.2 24.06 28.27

ยโสธร 43.46 33.62 25.91 25.79 27.99

อํานาจเจริญ 42.41 33.63 25.36 24.84 28.33

ศธภ.14 43.73 33.73 26.49 24.93 28.35

ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51
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สวนที่ 2 

 

บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษา  

 
 

 สํานักงานศึกษาธิการภาค 14   ไดนํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)   นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564   แผนการศึกษาแหงชาติ     

พ.ศ. 2560-2579  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  Development Goals: SDGs)  แผนงาน

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (แนวทางของปงบประมาณ พ.ศ.2561  ยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ  และประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ และกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 14  (สําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562) โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  
 

รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)   

  คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย

และยุทธศาสตร ดังนี้  

  วิสัยทัศน  

   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

  เปาหมาย 

   1. ความม่ันคง 

      1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ

ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคง

ในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง   

      1.2 ประเทศมีความม่ันคงใน เอกราชและอธิป ไตย มีสถาบันชาติ  ศาสนาและ

พระมหากษัตริย ท่ีเขมแข็ง เปนศูนยกลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง 

เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน 

มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน  

  



25 
 

       1.4 ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต  มีท่ี

อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา   

  2. ความม่ังคั่ง    

      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุม

รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน

มากข้ึน   

      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ัง

การคมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค  และระดับ

โลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง   

      2.3 ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย 

ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม   

 3. ความย่ังยืน 

  3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสราง

มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน   

  3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบ  ของ

ประชาคมโลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี

ข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม    

  3.3 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท     

  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึง เทาเทียม เปนธรรม    

  3. เพ่ือลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ  

  4. เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม   

  รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร ซ่ึงเก่ียวของกับ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 14  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความม่ันคง 

   ยุทธศาสตรท่ี 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจน

การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 



26 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

   ยุทธศาสตร ท่ี  2.3 การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ

ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

   ยุทธศาสตรท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพคน 

   ยุทธศาสตรท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 

   ยุทธศาสตรท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม 

และท่ัวถึง 

   ยุทธศาสตรท่ี 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม   

   ยุทธศาสตรท่ี 4.1 การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและ

สังคม 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   

   ยุทธศาสตรท่ี 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

     ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

   ยุทธศาสตรท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ี

เหมาะสม 

   ยุทธศาสตรท่ี 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ยุทธศาสตรท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปน

สากล 
 

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

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซ่ึงเปน

การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและวางรากฐาน

ในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสําคัญ คือ0

1  

            1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564).  
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   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยาง

สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ี

จําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนท่ีสมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ 

มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยูรวมกันอยางสมานฉันท  

   2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี สําหรับคนไทย 

พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีด ี

รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ

อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใช

ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  

   3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศ

ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา 

“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

   4) ยึด“เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 

ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบ

เปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  

   5) ยึด “หลักการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโต จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 

   6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู

ผลสัมฤทธิ์     ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว”  

  วัตถุประสงค 

   1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมท่ีดี      

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะ

ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

   2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ

เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 

   3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง

ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

   4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน 

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
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5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน 

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ

อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนําและ

สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค

ภูมิภาค และโลก 

 เปาหมายรวม เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 

  1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 

ท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณมีความ

รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต

ท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

  2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยาง

ท่ัวถึงและเปนธรรม  

  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู เศรษฐกิจ      

ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบ

การผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ

ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู 

ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา  

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซ่ึงเก่ียวของกับสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 14 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7 ยุทธศาสตร ดังนี้  
 

  1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

        ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนใหมีความ สมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็ก

ปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพ่ือให

เติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีด ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการ
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เปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีก

ท้ังยังเปนทุนทางสังคมสําคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

   1. วัตถุประสงค  

    1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 

    1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

   2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

    2.1 เปาหมายการพัฒนา  

     2.1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม

เพ่ิมข้ึน 

     2.1.2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

     2.1.3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ

เรียนรู  ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

    2.2 ตัวช้ีวัด  

     เปาหมาย 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ

สังคม 

      ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมี

คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

     เปาหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถ

เพ่ิมข้ึน 

      2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  

       ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 90 

      2.2 เดก็วัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน  

       ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  

       ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

     เปาหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี

ความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

      ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500  

      ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน  

      ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85  

      ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. 

และ ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป  
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   3. แนวทางการพัฒนา  

    3.1 ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค  

     3.1.2 สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรก 

คุณธรรมจรยิธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให

ปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง 

    3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี

คุณคา  

     3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ี

เหมาะสม  

     3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ      

มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน  

      1) ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย และเนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดาน

วิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ 

      2) สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา 

ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ 

การทํางานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต  

      3) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ี    มุง

การฝก ทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน 

    3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

     3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผู

แนะนํา และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับ

ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง  

     3.3.3 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางท่ีมี

ศักยภาพ เขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพ่ี

เลี้ยงใหรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน 

     3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบ

อุปกรณ สื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และใช

มาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก  
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     3.3.7 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 

อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการ

จัดการความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3.7 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง  

     3.7.3 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคน

สามารถ เขาถึงได รวมท้ังสนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาใน

พ้ืนท่ี 

  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  

     ใหความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งดานการศึกษาและ สาธารณสุข รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซ่ึงเปนการ

ดําเนินงานตอเนื่องจากท่ีได ขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่อง

การเพ่ิมทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายได

สูงข้ึน และการสรางโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ 

รายได และใหความชวยเหลือท่ีเชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ําสุด 

ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน

และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองคกรการเงิน ฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพ่ือสรางอาชีพ และการ

สนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพ้ืนท่ีและบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 

   1. วัตถุประสงค 

    1.2 เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง 

   2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

     เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  

     ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เทากับรอยละ 90 โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

และระหวางพ้ืนท่ี  

     ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑ

คะแนน รอยละ 50 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพ้ืนท่ี และภูมิภาคลดลง 

   3. แนวทางการพัฒนา 

    3.1 การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดให

สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในดานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน การไดรับขยาย

การคุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอยางท่ัวถึงและ      เปน

ธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดย   
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     3.1.1  ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชน           

ท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย

การดูแลนักเรียนยากจนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน    การ

สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจนของ สพฐ. ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพ่ือปองกันไมใหเด็กนักเรียน

ออกจากโรงเรียนกลางคัน 

    3.2 การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ

ท่ีมีคุณภาพให ครอบคลุมและท่ัวถึง 

     3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทา

เทียมกัน มากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี โดย 1) กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังมาตรการท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทาง 

ความกาวหนาทางอาชีพท่ีชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สรางระบบความรับผิดชอบ Accountability) 

ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการ

จัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูหางไกล

และขาดแคลนครูผูสอน  

     3.2.4 สงเสริมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ 

ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม 

พรอมท้ัง สงเสริมบทบาทของกลุมขางตนในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับ

ทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

    3.3 การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความ

เขมแข็ง การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได  มี

สิทธิในการ จัดการทุน ท่ีดิน และทรัพยากรภายในชุมชม  

     3.3.2 สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการถายทอด

องคความรูในชุมชนเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีและการตอยอดองคความรูไปสู            เชิงพาณิชย 

รวมท้ังสงเสริม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางการจัดการความรูในชุมชน  

     3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการ

ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม 

(Cluster) ในพ้ืนท่ีกับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน      การ

รวมกันพัฒนาความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติเพ่ือสรางศักยภาพใหกับชุมชนใน

การประกอบ ธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสงเสริม      การ

ทองเท่ียวทองถ่ินและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชุมชนท่ีมีแหลงทองเท่ียว 
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  3. ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
 

       ประเด็นทาทายท่ีตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดแก การสรางความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต 

และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีด

ความสามารถ ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดาน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

   1. วัตถุประสงค 

    1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน 

   2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

    เปาหมายท่ี 3 สรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพ

ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน 

  ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใช

ประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอย

ละ 30และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง 

 3. แนวทางการพัฒนา 

  3.3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ 

ขยะน้ําเสียและของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมือง     

สีเขียวเพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

   3.3.1 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต ผลักดันกฎหมาย

และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใหเกิดการ

ลดปริมาณขยะ รวมท้ังสรางวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอยางยั่งยืน  

 

4. ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ 

ม่ังคั่งและย่ังยืน  

ใหความสําคัญตอการฟนฟูพ้ืนฐานดานความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิด

และอุดมการณบนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและการ

เตรียม การรับมือกับภัยคุกคามขามชาติซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา 
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 1. วัตถุประสงค  

  1.1 เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความม่ันคงภายใน รวมท้ัง

ปองกันปญหาภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 

  1.2 เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการ

บริหาร จัดการดานความม่ันคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคาม    ท้ัง

ภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

  1.3 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ

รักษาความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ 

 2. เปาหมายและตัวช้ีวัด  

  เปาหมายภาพรวมคือผลประโยชนของชาติวาดวยความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

   เปาหมายท่ี 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของ

ประเทศ 

    ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

เพ่ิมข้ึน 

    ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริเพ่ิมข้ึน 

   เปาหมายท่ี 2 สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติ

สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง 

    ตัวชี้วัด 2.3 จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความ

ม่ันคงเพ่ิมข้ึน 

   เปาหมายท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 

    ตัวชี้วัด 3.2 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนท่ี 3 

จังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ิมข้ึน 

   เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงใน

กลุมประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ 

ควบคู ไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ 

    ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 

 3. แนวทางการพัฒนา 

  3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึง

สถาบันหลักของชาติ  

   3.1.1 สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ พรอมท้ังกําหนดมาตรการ   เพ่ือ

ปองกันการกระทําท่ีมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ  
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   3.1.2 เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ

พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกตาง      ทางความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและ

คํานึงถึงความม่ันคงและผลประโยชนของชาติอยางแทจริง  

   3.1.3 ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย

กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี บนพ้ืนฐานความ

แตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ เพ่ือขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง 

พัฒนา” พรอมท้ังสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพ้ืนท่ี 

  3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมใน

การรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

   3.2.7 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับ

ภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถ

แลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความม่ันคงระหวาง

ประเทศ อาทิ ปญหายาเสพติด การกอการราย การโยกยายถ่ินฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความ

ม่ันคงดาน ไซเบอร ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า และสถานการณฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

 

5. ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ        

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

เปนชวงเวลาสําคัญท่ีตองเรงปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง 

เพ่ือใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสําเร็จบรรลุ

เปาหมาย ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และ

ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค 

และทองถ่ิน และวางพ้ืนฐานเพ่ือใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579 

 1. วัตถุประสงค 

  1.1 เพ่ือใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล 

  1.3 เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

  1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวก

ดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน 

 2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

  เปาหมายท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 

   ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เม่ือสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
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 3. แนวทางการพัฒนา  

  3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี

ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา  

   3.1.1 กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลาง           

สวนภูมิภาค และทองถ่ินใหชัดเจนและไมซํ้าซอน   

  3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   3.5.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

    1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสานึกในการรักษาประโยชน

สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมใน

สังคม ผานกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับการ

ปลูกฝงจิตสานึกความซ่ือสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการ

รูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทาผิดหรือ 

ผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    2) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานท่ีทาใหเจาหนาท่ีของรัฐและผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงค

ประชาสัมพันธใหประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการ

และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในการใชตําแหนงหนาท่ีในทางมิชอบ และกําหนดข้ันตอนการลงโทษผูไม

ปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวลจริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทาอยางจริงจัง 

    7) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในกลุมประชาชน 

   3.5.2 ปองกันการทุจริต 

    3) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดาเนินงานในการกําหนดมาตรการปองกัน 

และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการ

ปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง 

    4) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

ใหสามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่ีบูรณาการการทํางานรวมกันอยางมีกลยุทธ 
 

6. ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ใหความสําคัญกับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคอยางเขมขนท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 

รวมท้ังใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยท้ังการลงทุนดานการวิจัย

และพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

เพ่ือชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว 
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 1. วัตถุประสงค  

  1.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีข้ันกาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย 

 2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

  เปาหมายท่ี 1 เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

   ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ

เปาหมายของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสราง/สะสมองคความรู: ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และ

ระบบมาตรฐาน 

   ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คนตอประชากร 

10,000 คน 

 3. แนวทางการพัฒนา 

  3.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย

และเชิงสังคม  

    3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เทคโนโลยีเพ่ือผูพิการ เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก          

การดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 

ประชาชนหรือชุมชน 

  3.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม  

   3.3.1 ดานบุคลากรวิจัย  

    1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและ 

สอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science : S) เทคโนโลยี (Technology 

:T) วิศวกรรมศาสตร (Engineer : E) และคณิตศาสตร (Mathematics : M) 2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ  

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี  

 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 

2562 โดยไดกําหนดนโยบายหลักไว 12 ดาน เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 2560 ดังนี้     

   นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปน

องคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเปนหนาท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะ    

เชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี และปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรความรูความเขาใจ    ท่ี

ถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุน
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โครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังหลาย

ของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการ

พัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย 

  

   นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใช 

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทาง

กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อม่ัน       ใน

กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอ

ความรุนแรงแทรกซอนเพ่ือซํ้าเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีฝายบานเมือง          ท้ัง

จะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมท้ัง 

เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชน     ของคนไทย

ในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลก

ทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน   

    2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม

การเมือง และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความม่ันคง        

ทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน และ      การ

เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพ่ือปองกัน แกไขขอ

พิพาทตางๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการ

พัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล 

รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให

ปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรม

ขามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาท่ีตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมาย     ท่ีเขมงวด และ

จัดการปญหาอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล    การปรับปรุงระบบ 

การเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน 

    2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร

เขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมี   ความ

คิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม

เลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเปน

พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพ่ือซํ้าเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือ

เจาหนาท่ี ฝายบานเมือง ท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวย

คลี่คลายปญหาได 
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 นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายท่ี 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาใน

ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนได    เต็ม

ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สราง

เสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคน

ใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    

  นโยบายท่ี 4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การศึกษา ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง  และ

บูรณาการระบบการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส 

จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียนและ

นอกโรงเรียน     โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง   

  นโยบายท่ี 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู 

กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

ตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและ

คลองตัวข้ึน   

  นโยบายท่ี 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหมีความรู

และทักษะใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการ

เรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการ

พัฒนาผูเรียนท้ังในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน มีคุณธรรม 

จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน   

  นโยบายท่ี 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ          

ของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมา

ใชในการเรียนการสอน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล      การ

เรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ   

 

  นโยบายท่ี 6 : การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   นโยบายท่ี 6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให

เริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจังซ่ึงจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลก

สมัยใหมไดซ่ึงหมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรงท้ังผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑ

ซอฟตแวร อุปกรณสื่อสารดิจิทัลอุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัลและการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาค

ธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการ
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ผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบโดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดใหมีคณะกรรมการ

ระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง 

 

  นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน   

   นโยบายท่ี 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและ

มาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุมท่ีมีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ 

การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน การสงเสริม

การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือใชในการประเมินคาจางแรงงาน 

 

  นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ

วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

   นโยบายท่ี 8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ี

เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาด

แคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางาน

ในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี        โดยความ

รวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

 

  นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการ

อนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน    

   นโยบายท่ี 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการ

ผลิต และบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหา

การจัดการขยะเปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงกําจัด

ขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤติซ่ึงจะใชท่ีดินของรัฐเปนหลักในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถ

จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวาง

ระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหท้ิงในบอขยะอุตสาหกรรมท่ีสรางข้ึนอยางถูกตอง

ตามมาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส และ

ขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมี

โดยลดความเสี่ยงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุใหความสําคัญในการจัดการอยาง

ครบวงจร และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด   
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  นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

   นโยบายท่ี 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม 

และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ     ทุก

ระดับอยางเครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชน

เกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ

บริการ   จากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน   
 

 

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ กําหนดข้ึนเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินการดานความม่ันคงของ

ภาครัฐในระยะ 7 ป แบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 นโยบายเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติและ

สวนท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ัวไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบายไดคํานึงถึง

คานิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   

   วิสัยทัศน “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ประเทศมี      

การพัฒนาอยางตอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุก          

ในประชาคมอาเซียนและดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”  

   นโยบายความม่ันคงท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี ดังนี้  

    สวนท่ี 1 นโยบายสําคัญเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ (ศธ. เปนหนวย

หลัก) เก่ียวของใน 3 นโยบาย  

     1. นโยบายท่ี 1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 1.1) เสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

     2. นโยบายท่ี 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ      

2.4) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรัก ความ

ภาคภูมิใจ    ในความเปนชาติและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง  

     3. นโยบายท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต        

3.3) เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนพลังใน    

การเขาถึงประชาชน  
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579   
 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือ

ใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบ

และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย

จุดมุงหมายท่ีสําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษา

เพ่ือการมีงานทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศ

ท่ีมีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได

กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาส

ทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้12 

 

   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต

อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 

   วัตถุประสงค 

    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง 

   ยุทธศาสตร     

    1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

    2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน 

การแขงขันของประเทศ 

    3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

    4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

    5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

         2 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ.  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579). บริษัท  
พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2560. 
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   ปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ 

    การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามท่ีกําหนดไวใน

แผนการศึกษาแหงชาติจะประสบผลสําเร็จตามท่ีระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา หนวยงาน

ท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาตองยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมาย

ความสําเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยตอง

ดําเนินการ ดังนี้ 

     1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชา

สังคมในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนท่ีการจัดระบบ

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 

     2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนฯ ของผู

ปฏิบั ติทุกหนวยงานทุกระดับ เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและ 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษา  

มีคณะกรรมการกํากับดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุน

ใหบรรลุผลอยางเปนรปูธรรม 

     3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษาโดย

รัฐมาเปนการจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ท่ีมุงการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง 

(Inclusive Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

     4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษา

ของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาท่ี 

กําหนดไวในยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพ่ือใหการดําเนินงาน

พัฒนาการศึกษาเปนไปในทิศทางและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคนตาม

ความตองการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาท่ี

กําหนด 

     5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการ

บริหารงานใหมีความชัดเจนในดานบทบาท หนาท่ีและการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสู

ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละ

ระดับใหสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการ

การศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

     6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน

คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอ
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สาธารณชนจะเปนกลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาการบริหาร

จัดการ และความรับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

     7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหรัฐสามารถใชเครื่องมือ

ทางการเงินในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบาย

รัฐบาล   
 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals (SDGs)  

 องคการสหประชาชาติได กําหนดเปาหมายการพัฒนาพัฒนาท่ียั่ งยืน หรือ Sustainable 

Development Goals (SDGs) เพ่ือเปนกรอบและทิศทางประเทศสมาชิก ต้ังแตเดือนกันยายน ป 2558 

ถึงเดือนสิงหาคม 2573   ครอบคลุมระยะเวลา 15  ป โดยประกอบไปดวย 17  เปาหมายคือ เปาหมายท่ี 1

ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที  เปาหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความม่ันคงทางอาหารและ

โภชนาการท่ีดีข้ึน และสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เปาหมายท่ี 3 ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต 

และสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของทุกคนในทุกชวงอายุ  เปาหมายท่ี  4 ทําใหแนใจถึงการไดรับการศึกษา 

ท่ีไดคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึง และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน  เปาหมายท่ี 5 

บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน  เปาหมายท่ี 6 ทําใหแนใจวา

เรื่องน้ําและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน เปาหมาย 

ท่ี 7 ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานท่ีทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได ตามกําลังซ้ือของตน เปาหมาย 

ท่ี 8สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและท่ัวถึงใหเปนไปอยางยั่งยืน สงเสริมศักยภาพการมีงานทํา

และการจางงานเต็ม ท่ี  และงานท่ี มี คุณคาสําหรับทุกคน   เป าหมายท่ี  9พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ีพรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและท่ัวถึง และสนับสนุน

นวัตกรรม   เปาหมายท่ี 10 ลดความเหลื่อมล้ําท้ังภายในและระหวางประเทศ   เปาหมายท่ี 11 ทําให 

เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความปลอดภัยท่ัวถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  เปาหมาย 

ท่ี 12  ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  เปาหมายท่ี 13 ดําเนินการอยางเรงดวน

เพ่ือตอสู กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  เปาหมายท่ี 14 อนุรักษและ 

ใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน ใหเปนไปอยางยั่งยืน  

เปาหมายท่ี  15  พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนท่ียั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปาไม 

อยางยั่งยืน ตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของท่ีดินและหยุดยั้ง 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เปาหมายท่ี 16  สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนท่ีพ่ึงของ

สวนรวม มีประสิทธิผล และเปนท่ียอมรับในทุกระดับ  เปาหมายท่ี 17 เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติ

ใหเกิดผลและสรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (แนวทางของปงบประมาณ พ.ศ.

2562)         

 แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร จํานวน 29 

แผนงานบูรณาการ  ดังนี้  

 1. การสรางความปรองดองและสมานฉันท  

 2. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต  

 3. การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย  

 4. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  

 5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  

 6. การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 7. การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 8. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

 9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

 10. การวิจัยและนวตักรรม  

 11. การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ  

 12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

 13. การพัฒนาฝมือแรงงานไปสูไทยแลนด 4.0  

 14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  

 15. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย  

 16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

 17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง  

 18. การจัดการปญหาท่ีดินทากิน  

 19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  

 20. การสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ  

 21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 22. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 23. การบริหารจดัการทรัพยากรนา  

 24. การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 25. การปฏิรปูกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  

  26. การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ  

 27. การสงเสริมการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 28. การสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

 29. แผนบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
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จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

      (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) 

 

 ดวยราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันศุกรท่ี 16 ธันวาคม 2559   สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งใหนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการและหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงในวันท่ี 

20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีชวยวา

การกระทรวงศึกษาธิการท้ังสองทาน พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ไดมอบนโยบาย

และจุดเนนเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ  

   7.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ดาน

การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค

ทานถือเปนพรอันสูงสุด และมอบเปนนโยบาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

    1) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร       

เทพยวรางกูร มีใจความสําคัญวา (1) “การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมให

นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตอง (2) การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ันคงเขมแข็ง อาทิ การสราง

บุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education)” 

    2) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

     (1) นักเรียน 

      “ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพ่ือนท่ีเรียนลาหลัง 

มิใชสอนใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดท่ีหนึ่งของชั้นแต

ตองใหเด็กแขงขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

      “ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียน 

ชั้นตน ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (6 มิ.ย.2555) 

      “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากข้ึน  

จะไดมีความสามัคคี รูจักดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน” (5 ก.ค.

2555) 

      “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 

     (2) คร ู

      “เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ 

จํานวนไมพอ และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมท่ีจะสอนเด็กให

ไดผลตามท่ีตองการ จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูก
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จิตสํานึกโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทาง

วิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูท่ีแทจริง คือ   มี

ความรักความเมตตาตอเด็ก ควรเปนครูทองท่ีเพ่ือจะไดมีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดของตน   

ไมคิดยายไปยายมา” (11 มิ.ย.2555) 

      “ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง”    

(6 มิ.ย.2555) 

      “ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพ่ือใหได

ตําแหนงและเงินเดือนสูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปท่ีใหม สวนครูท่ีมุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน 

ระบบไมยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้  การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ  

หากคนใดสอนดี ซ่ึงสวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (5 ก.ค.2555) 

      “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียน

ตองการรูท้ังหมดวิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัว    

ก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 

   7.2 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

    กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-

2579) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดาน

การศึกษาท่ีจะดําเนินการ 6 ดาน คือ  

     (1) ความม่ันคง  

     (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  

     (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

     (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

     (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   7.3 จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

     1) ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)  

     2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น 

     3) กระทรวงศึกษาธิการ ตองมี คุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ

ดําเนินการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช …. 

     4) ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปน

รูปธรรม 
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   7.4 จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้ 

    1) ดานความม่ันคง 

     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

      เนนการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนชวยเพ่ือนโดย

ใชรูปแบบ Active Learning 

    2) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 

     แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ 

      2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 

       2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง  

       2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทํา Echo English Vocational ซ่ึงเปน Application ภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของ

ประชาชนในรูปแบบตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย 

       2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 2560 

จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

      2.2) การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ใหพิจารณาแนว

ทางการปรับโรงงานเปนโรงเรียน 

    3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

     แนวทางหลัก 

      3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

       3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

        1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ          

ชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ป)  

        2) หนวยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย 

เด็กเล็ก  

       3.1.2) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  

        1) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในเด็ก เยาวชน

และตอยอดการสรางความดี ซ่ึงโมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ท้ังในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ

และโครงการยุวทูตความดี 

        2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซ่ือสัตย” 
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       3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  

        1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได 

        2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชาซ่ึงอยู ในกรอบเดิม ไดแก  วิชา

ภู มิศาสตร ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการ

สนับสนุนชวยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

        3) เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการ

ปรับปรุงหองสมุด 

        4) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ใน

หองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะ

รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

       3.1.4) การวัดและประเมินผล  

        1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือใหผลคะแนน

สูงข้ึน 

        2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ 

        3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป

คณะทํางานออกขอสอบ 

      3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

       3.2.1) การสรรหาครู  

        1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มอบให สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาคร ู

(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตาม พรอมการพัฒนา) 

        2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู 

       3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

       3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 

        1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะ และ

การไดรับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ 

        2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารยและ

บุคลากร ทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา 
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    4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

     แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

      4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ คุณภาพ

สถานศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

บริหารจัดการ 

      4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใช เทคโนโลยีดิจิทัล              

อยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  

      4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสรางความ 

เทาเทียมในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House    

    5) ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

      การสรางจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญา  ของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

    6) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

     แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

      6.1) เรื่องกฎหมาย 

       เตรียมความพรอมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ

.... จํานวน 12 ฉบับ ดังนี้ 

       6.1.1) กฎหมายหลัก 

        1) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 

       2) พ.ร.บ.กองทุนชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. .... 

       3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 

        : จัดตั้งคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 

      6.1.2) กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 

       1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี..) พ.ศ.... 

       2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       3) พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..)พ.ศ…. 

       4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยาฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครู 

       5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

       6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

       7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
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       8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 

       9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. .... 

     6.2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

     6.3) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ท่ีเปนรูปธรรม ชัดเจน 

     6.4) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนท่ี 

        ใหสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนฐานในการ

ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

            กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  1   พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

 ยุทธศาสตรท่ี  2   พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

 ยุทธศาสตรท่ี 3   ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ ของ

การพัฒนาประเทศ  

 ยุทธศาสตรท่ี 4   ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ตลอดชีวิต  

 ยุทธศาสตรท่ี 5   สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  

 ยุทธศาสตรท่ี 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ในการจัด

การศึกษา  

 

ยุทธศาสตรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตรของสานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  

 ยุทธศาสตรท่ี 2  ผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน  

 ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ  

 ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  

 ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
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การวิเคราะหสถานการณ    (SWOT Analysis) 
 

 สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ไดวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานการศึกษา ซ่ึงไดหลอมรวมจาก  
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ.2563-2565  ในประเด็นวิเคราะหสถานการณดานการศึกษา และไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน (จุดแข็ง จุดออน) และสภาพแวดลอมภายนอก  (โอกาส อุปสรรค) โดยใชเทคนิค SWOT Analysis 
เปนเครื่องมือ มีผลการวิเคราะหดังนี้ 
 

สภาพแวดลอมภายใน (Internal Factors Analysis) 
 

จุดแข็ง(Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
     1. หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา มีการจัด
โครงสรางการบริหาร และกําหนดบทบาทหนาท่ีอยาง
ชัดเจน การบริหารงานของหนวยงานเปนระบบ สามารถ
บริหารจัดการไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
      2. การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติมีความชัดเจน 
มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
ชัดเจน สอดคลองเชื่อมโยงกับภารกิจและความตองการ
ของหนวยงาน ตลอดจนมีการถายทอดกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติทุกระดับในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง  
     3. มีวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนแบบแผนทําใหเกิดความ
รักองคกร มีระบบการบริหารงานชัดเจนเปนเอกภาพ 
การกระจายอํานาจเนนหลักธรรมาภิบาล สมรรถนะ และ
มาตรฐานวิชาชีพ การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของ
องคคณะบุคคล และผูมีสวนเก่ียวของ 

  

    1. การแบงงานตามโครงสรางบางสวนยังมี
ความไมชัดเจนทําให เกิดปญหาในการบริหาร
จัดการ  
    2. การจัดการศึกษาของจังหวัดบางแหงไมสอด
รับกับจุดเนนการพัฒนาของจังหวัด    
    3. หลักสูตรของหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของ
ผู เรียนและไมสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและบริบทของพ้ืนท่ีเทาท่ีควร เนื่องจาก
หลักสูตรแกนกลางกําหนดเนื้อหาใหมากเกินไป 
    4. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลทาง
การศึกษาของจังหวัดไมเปนปจจุบันพรอมใชงาน 
    5. นโยบายการรับนักเรียนของจังหวัดขาด
การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานทาง
การศึกษา ทําใหขอมูลการรับนักเรียนไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
    6. หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาขาด
การควบคุม กํากับ การใชจายเงินใหประหยัดและ
คุมคา ทําใหผลผลิตท่ีไดรับจากการดําเนินการตาม
นโยบายของหนวยงานระดับสงูมากกวา 
    7. การเตรียมความรูพ้ืนฐานของนักเรียนเพ่ือ
เขาสูการศึกษาในระดับสูงข้ึนท้ังสายสามัญและ
สายอาชีพยังไมมีคุณภาพเทาท่ีควร ทําใหนักเรียน
ขาดความพรอมในการเขาเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

 
- 
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จุดแข็ง(Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
 4. หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาทุกแหง
เปดโอกาสใหประชากรทุกชวงวัย ไดเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาไดอยางเทาเทียมและเสมอภาค มี
การจัดการศึกษาเชื่อมโยงการศึกษาครอบคลุมทุก
ระดับ ทุกสถาบันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ท่ีหลากหลาย ท้ังในระบบ นอกระบบ ทวิภาคี และ
อุดมศึกษา พรอมใหการบริการแกประชากรใน
ชุมชนและทองถ่ิน 
    5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรทุกระดับ มีการประเมิน
คุณภาพผูเรียนจากภายในองคกรและภายนอก
องคกรอยางตอเนื่องและมีการนําผลการประเมิน
ผานมาเปนขอมูลในการวางแผนและบริหารจัดการ 
    6. สถาบันอาชีวศึกษามีการจัดทํา MOU สราง
เครือข ายการมีส วนรวม กับภาคเอกชน ภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ีในการพัฒนากําลังคนตามความ
ตองการของตลาดแรงงานตามหลักสูตรทวิศึกษา 
    7. จังหวัดในพ้ืนท่ีมีการวางแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดแบบบูรณาการ โดยยึดการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียและหนวยงานทางการศึกษารวมท้ัง
สถานศึกษาในจังหวัด ทําใหการวางแผนพัฒนา
การศึกษาสอดคลองกับบริบทปญหาและความ
ตองการจําเปนของหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา 
    8. หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษามีการ
ควบ คุมความเสี่ ยงภายใน ท่ีอาจเกิด ข้ึนอย าง
ครอบคลุมทุกดาน ทําใหมีระบบการปองกันไมให
เกิดความเสียหาย สงผลใหการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ     
    9. ผูบริหารสวนใหญมีภาวะผูนํา มีศักยภาพ     
มีความรูความสามารถ และประสบการณกับการ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ในการ
บ ริ ห ารจั ด ก าร ศึ ก ษ า เชิ งก ล ยุ ท ธ ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ มีศักยภาพ 
 

   8. โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมากและเพ่ิมข้ึน 
ทุกป โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนสงผล
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ไมไดรับความ
รวมมือในการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
    9. หน วยงานทางการศึกษา/สถาน ศึกษา
บางสวนขาดระบบการแนะแนวการศึกษาตอท่ีมี
คุณภาพบนฐานขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ขาดการเชื่อมโยงกันทําใหการดําเนินการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  ทํา
ใหนักเรียนขาดโอกาสในการเลือกศึกษาตอในดานท่ี
สอดคลองกับความตองการของตนเอง สงผลให
ผูเรียนมีพฤติกรรมไมพึงประสงคมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความอดทน  ซ่ือสัตย สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
และสังคม  
    10. การจัดทวิศึกษาใน ร.ร.มัธยม สงผลให
ผูเรียนสายอาชีวศึกษาลดลง 
    11. ขาดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การใชหลักสูตรและรายงานผลการใชหลักสูตรและ
ไมมีรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
    1 2 . บุ ค ล า ก ร บ า ง ส ว น ไม ย อ ม รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและไมปรับทัศนคติวิธีการปฏิบัติงาน
ตามสภาวการณปจจุบัน  
    13. ผูบริหารบางสวนยังไมมีภาวะผูนําทําใหการ
บริหารจัดการยังไมบรรลุตามเปาหมายท่ีตองการ 
    14. บุคลากรไมครบตามกรอบอัตรากําลัง และ
ไมตรงตามความตองการของบริบทพ้ืนท่ี 
     15. ครู/บุคลากรบางสวนยังขาดทักษะตรงตาม
การปฏิบัติงานในหนาท่ี ขาดแคลนครูบางกลุมสาระ
และครูบางสวนสอนไมตรงตามวุฒิสงผลใหคุณภาพ
ของผู เรียนโดยรวมยังต่ํากวาเกณฑการทดสอบ
ระดับชาติ โดยเฉพาะ 5 กลุมสาระหลัก   
    16. ครูสวนใหญยังไมปรับกระบวนการจัดการ
เรียนรูจัดการเรียนรูและการประเมินในชั้นเรียนไม
สอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้ วัดตามหลักสูตร
แกนกลางสงผลใหผูเรียนขาดสมรรถนะและทักษะ
การดํารงชีวิตท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
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จุดแข็ง(Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
   10. ครู เห็นความสําคัญมีความรัก ศรัทธาใน
วิชาชีพ  และมีความตองการท่ีจะรับการพัฒนา
ตนเองใหสอดคลองกับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 
และไดรับการพัฒนาตรงกับศักยภาพดวยวิธีการท่ี
หลากหลายและตอเนื่องท้ังจากหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน 
    11. ครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน มีจํานวน
เพียงพอตามกรอบอัตรากําลัง 
    12. ครูและบุคลากรมีความรู ความสามารถ 
และประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี  มีทักษะ
ความรู ความสามารถในการใชสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษา  
 13. มีเทคโนโลยีและแหลงสืบคนขอมูลดาน 
การศึกษาท่ีหลากหลาย 
    14. มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนทางภู มิ
ปญญาในทองถ่ิน แหลงเรียนรูเชิงบูรณาการดาน
อาชีพ สามารถรองรับความตองการในการศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษาของประชากรได 
 15.  หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามี
อาคารสถานท่ี และแหลงเรียนรูภายในท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ สงผลใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 16. มีสภาการศึกษาจังหวัด ท่ี เขมแข็งรวม
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัดให
เปนไปตามความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
    17.  มีระบบการติดตอสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
หน วยงานและหน วยงานทางการศึกษาและ
หนวยงานอ่ืน  
    18. โรงเรียนขนาดใหญมีวัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอ
ทันสมัยสงผลใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
    19. สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(O-Net) เพ่ิมข้ึน 

 
 

    17. ครูมีภาระงานอ่ืนมากกวาการสอน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสวนใหญมีจํานวนไมเพียงพอ 
มีภาระงานอ่ืนมาก สงผลใหการจัดการเรียนการ
สอนไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
    18. ครูและบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กขาด
ความรูความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ สงใหครูมีภาระใน
การจัดการเรียนการสอนใหครบทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ซ่ึงไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จได
โครงการตาง ๆ ไมนาพอใจเทาท่ึควร 
    19. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาไมตรงตามความตองการ เนื่องจากเปนการ
พัฒนาตามนโยบายของหนวยงานระดับสูงมากกวา
ท่ีจะเปนการพัฒนาตามความตองการจําเปนของ
สถานศึกษา 
    20. สถานศึกษาบางแหงขาดการนําสื่อ วัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน สงผลให ผูบริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา
บางสวนยังขาดทักษะการใช 
    20 . นั ก เรี ยน ออกกลางคัน มี จํ าน วนมาก 
เนื่องจากยายติดตามผูปกครอง และฐานะยากจน 
สงผลตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
    21. กลุมผูเรียนท่ีพิการทุพพลภาพบกพรองทาง
สติปญญาบกพรองทางการเรียนรู และยังไมไดรับ
โอกาสทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษยังไมไดรับ
สงเสริมสนับสนุนเต็มตามศักยภาพ 
    22. ผูเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห  คิดไตรตรอง  คิดอยางมีวิจารณญาณ  
และคิดอยางมีวิสัยทัศนเนื่องจากครูสวนใหญยังคง
จั ด การ เรี ยน รู ให นั ก เรี ยน เป น ผู รั บ  (Passive 
Learning) มากกวาท่ีจะใหนักเรียนเปนผูปฏิบั ติ 
(Active Learning) สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนทุกกลุมสาระ ต่ํากวาเปาหมายและ
มีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ 
    23. นักเรียนสวนใหญขาดทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
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จุดแข็ง(Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
    24.  ผูดูแลเด็กระดับปฐมวัยขาดทักษะในการจัด
กระบวนการเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัย 
    25. งบประมาณบางสวนของหนวยงานทาง
การศึกษา/สถานศึกษาไมสามารถกําหนดโครงการ 
กิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบาย ปญหาและความ
ตองการของจังหวัด เนื่องจากตองดําเนินการตาม
นโยบายของหนวยงานระดับสูงมากกวา 
    26. งบอุดหนุนรายหัวสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ไมเพียงพอ ไมสามารถตอบสนองปญหาและความ
ตองการในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาได 
    27. สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีไมเพียงพอและไมสอดคลองกับยุค
สมัยเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังชํารุดทรุด
โท ร ม  ไม ส า ม า ร ถ นํ า ม า ใช ง า น ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
    28. ระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
จังหวัดขาดความเปนเอกภาพและไมสามารถ
เชื่อมโยงไดสงผลใหขาดขอมูลในภาพรวมของ
จังหวัดท่ีสามารถนํามาพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ใหประสบความสําเร็จไดเทาท่ีควร 
    29. ระบบเทคโนโลยีไมตอบสนองตอชุมชุม เชน   
ระบบ wifi ไมท่ัวถึง ระบบอินเตอรเน็ต ไมเสถียร 
    30. หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา สวน
ใหญ ขาดสื่อวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ทําใหโรงเรียนท่ีอยูหางไกลมี
การสื่อสารผานระบบ DLIT ไมรองรับสนับสนุนการ
จัดเรียนการสอนอยางเต็มท่ี 
    31. วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยูในจังหวัด
ยังไมสามารถเปดหลักสูตรท่ีตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน ทองถ่ินและชุมชน รวมท้ังยังไม
สามารถเปนพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาครูไดเทาท่ีควร 

 
 
 
 
 



56 
 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก (External Environment) 
 

โอกาส(Opportunities : O) อุปสรรค (Treats : T) 
    1. มีระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบั ติ รองรับสู
หนวยงานทางการศึกษาท่ีชัดเจนการจัดการศึกษาท่ีให
โอกาสทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุม 
    2. รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงสรางความเทาเทียมในการ
เขาถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุน 
บูรณาการ การจัดการศึกษาหลายรูปแบ อาทิ เชน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ป โดยไมเสียคาใชจายนโยบายลด
เวลาเรียน  เพ่ิ ม เวลารู  STEM Education โครงการ
โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ ช า รั ฐ ,  school partners,  school 
sponsor, ทวิศึกษา, ทวิภาคี ทุกระดับ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและสนใจ  
    3. จังหวัดมีองคกรภาคประชาชนท่ีเขมแข็ง ทําใหมี
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเกิดการมีสวนรวมและ
พลังในการจัดการศึกษาทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการดานการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง 
    4. จังหวัดมีความเปนเอกภาพในการบริหารงานบุคคล
สามารถ กําหนดมาตรการ ในการบริห ารจัดการ
อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานให
มีอัตรากําลังเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    5. .ชุมชน ผูปกครอง มีคานิยมนําบุตรหลานเขาศึกษา
ในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสงผลใหสถานศึกษามีการ
แขงขันเพ่ือพัฒนาคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
    6. ชุมชนมีปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ียังยึด
ม่ันและสามารถอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมทองถ่ินไดเปน
อยางดี  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแบบอยางท่ีดีแกผู เรียน สามารถนําไป
สอดแทรกในหลักสูตรจัดการเรียนการสอน  สงผลตอการ
ปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณของ
สังคมสามารถรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ีดีงาม
ใหคงอยูได  
    7.  สถานศึกษาเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมีระเบียบ 
กฎ ห มาย  แผน การ ใช จ าย งบ ป ระมาณ ท่ี ชั ด เจน
งบประมาณ ท่ีจัดสรรใหหนวยงานทางการศึกษาท่ี
หลากหลายมีระเบียบ กฎหมาย ท่ีเอ้ือตอการบริหาร 

   1. หนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ใหความ
รวมมือในการจัดการเรียนการสอนนอย ชุมชน
และทองถ่ินบางทองท่ี ไมมีโอกาสเขามารวม
พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน ไมเห็น
ความสําคัญในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    2. มีขอจํากัดดานระเบียบ กฎหมาย วิธีการ
และการกระจายอํานาจสูการปฏิบัติ หนวยงานท่ี
จัดการศึกษายังไมสามารถบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวของไดเต็มท่ี อาทิเชน เก่ียวกับท่ีกําหนดให
ผูปกครองสงบุตรหลานเขาเรียนตามเกณฑและ
ตองเรียนจบการศึกษาภาคบังคับได  (เด็กออก
กลางคัน) 
    3. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายสงผลตอการ
บริหารจัดการไมตอเนื่อง  ความเชื่อมโยงในการ
บริหารจัดการการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานท่ี
จัดการศึกษายังไมเปนระบบ  
    4. กฎหมายระเบียบขอบังคับบางเรื่องสง
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีทําใหขาดขวัญและ
กําลังใจ 
    5. นโยบายการจัดสอบ O-NET ของสถาบัน
ทดสอบ ท างการ ศึกษ าแห งช าติ  ข าดก าร
ประสานงานกับสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
กําหนดปฏิทินการสอบตรงกันสงผลทําใหผูเรียน
ไมมีผลการทดสอบเพ่ือการศึกษาตอหรือนํามามา
ใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
    6. กศจ. บางสวนไมเขาใจงานดานบริหาร
บุคคลตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ สงผล
ระบบการบริหารงานบุคคลของหนวยงานขาด
ความคลองตัวในการดําเนินงาน 
    7. ไมมีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
 8. ศักยภาพครอบครัวของผูเรียนในแตละ
สถานศึกษามีความแตกตางกันสงผลใหนักเรียน
ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีแตกตางกัน 
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โอกาส(Opportunities : O) อุปสรรค (Treats : T) 
งบประมาณในสถานศึกษา มีงบประมาณสนับสนุนให
ผูเรียนไดรับการศึกษาทุกระดับ   
    8. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาทุกระดับท่ีสงผลใหประชากรไดรับโอกาสทาง
การศึกษามากข้ึน 
    9. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว เอ้ือ
ตอการนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  และการ
เขาถึงแหลงเรียนรูไดงายข้ึน อาทิ เชน มีสื่อเทคโนโลยี
การสอนทางไกล (DLTV, DLIT) 
    10. มีสภาพทางกายภาพท่ีเอ้ือตอการจัดการศึกษาท่ี
หลากหลายรูปแบบ อาทิเชน มีภูมิประเทศอยูติดกับ
ตางประเทศ ไดแก สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชิงเกษตร/อนุรักษและ
การคาชายแดน  มีระบบการสงสินคา (Logistics) ท่ี
สะดวกรวดเร็ว และหลากหลาย สงผลใหประชาชนเกิด
รายไดและมีโอกาสสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
    11. หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐเอกชนและชุมชนให
การสนับสนุนดานเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน สงผลใหผู เรียนไดรับโอกาสเขาถึงการ
บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมข้ึน 
     12. สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนมีความ
ตองการกําลังคนดานทักษะอาชีพสูง 
 
 
 

    9. ประชาชนสวนใหญ  ตองทํามาหาเลี้ยงชีพ 
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ราคา
ผลผลิตการเกษตรต่ํา และคาครองชีพสูง สงผล
ใหรายไดตอครัวเรือนต่ํา จึงขาดความสนใจใน
การเขาถึงแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
หนวยงานทางการศึกษาและปราชญชาวบาน  
จัดให 
 10. สังคมไทยขาดภูมิคุมกันจากการบริโภค
ขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีท่ีกาวหนา การรับ
วัฒนธรรมตาง ๆจากภายนอกท่ีหลากหลายไม
สรางสรรค สงผลตอพฤติกรรมอันไมพึงประสงค
ตอผูเรียน อาทิเชน คานิยมเก่ียวกับวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมเพ่ิมมากข้ึน ปญหาพฤติกรรมทางเพศ  
ยาเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาทางเศรษฐกิจ
สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
    11. ผูปกครองและผูเรียนมีคานิยมเรียนสาย
สามัญมากกวาสายอาชีพ  ทําให ขาดแคลน
แรงงานดานฝมือ 
    12. คานิยมของผูปกครอง สงบุตรหลานเขา
ไปเรียนในชุมชนเมืองมากข้ึน ทําใหนักเรียนใน
ชุมชนชนบทลดลง  
    13.  ขาดความรวมมือระหวางเครือขายทาง
การศึกษา งบประมาณสนับสนุนในการบริหาร
จัดการดานการศึกษายังไมเพียงพอ 
    14. การระดมทรัพยากรทางการศึกษายัง
ดําเนินการไดคอนขางนอย เนื่องจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดนอยและภาคเอกชน
ยั งให ความสนใจและให การสนับสนุนด าน
การศึกษาคอนขางนอย 
    15. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณโดยยึดเอา
รายหัวของผู เรียนเปนหลัก สงผลใหโรงเรียน
ขนาดเล็กมีปญหาในเรื่องงบประมาณในการ
บริหารจัดการ 
    16. การโอนเงินงบประมาณบางรายการยัง
ลาชา 
    17 . ค ว าม เจ ริญ ท า งด าน เท ค โน โล ยี มี
ผลกระทบตอการสื่อสารทางลบของนักเรียน เชน  
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โอกาส(Opportunities : O) อุปสรรค (Treats : T) 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลทางลบตอ
พฤติกรรมของนักเรียน เนื่องจากสังคมไทยขาด
ภู มิ คุ ม กันในการบริโภคขอมูลข าวสารผ าน
เทคโนโลยี ขาดการสอดสองดูแลอยางท่ัวถึง 
ส งผลใหผู เรียน เด็กและเยาวชนเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและพึงประสงค 
    18. การนํ าสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัด
การศึกษายังไมคุมคา และยังขาดการพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 
    19. ภาครัฐไมมีระบบบริการขอมูลสาธารณะ
เพ่ือการพัฒนาอาชีพ ศูนยพัฒนาการอาชีพใน
พ้ืนท่ี มีนอยไม เพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 
    20. การบูรณาการระบบฐาน ขอมูล
สารสนเทศระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของยังไม
เชื่อมโยงกัน 
     21. ระบบขอมูลสารสนเทศดานผูเรียนท่ีจัด
งบอุดหนุนของอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
แตกตางกัน ทําใหขาดความเปนเอกภาพในการ
บริหารงาน 
    22. ระบบอินเตอร เน็ตความเร็วสู งยั งไม
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี สงผลกระทบตอการเขาถึง
โอกาสในการเรียนรู 
    23. สถานประกอบการท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถ
ใช เป น ส ถาน ท่ี ฝ ก งาน ขอ งนั ก เรี ย น ระ ดั บ
อาชีวศึกษามีไมเพียงพอกับความตองการ 
 

 



สวนที่ 3 
 

สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2565 
 สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 

 
 สํานักงานศึกษาธิการภาค 14  ไดกําหนดสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2563-2565   สํานักงานศึกษาธิการภาค 14   ดังนี้   
  

วิสัยทัศน 
 ประชาชนไดรับโอกาสและการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนพลเมืองดี มีความสุขบนพ้ืนฐาน 
ความเปนไทย” 

   

พันธกิจ 
1. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูมาตรฐานสากล   
3.   สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ 

พัฒนาตามมาตรฐาน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4.   สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของหนวยงาน 

การศึกษาและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. เสริมสรางการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. การสรางโอกาส ความเสมอภาค  และความเทาเทียมทางการศึกษา 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู  
4. การพัฒนาสมรรถนะ  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

  5.    การพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6.    การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

    
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 

1. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความม่ันคง 
2. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและ 

เทาเทียม 
3. ประชาชนทุกชวงวัยมีความรูความสามารถและมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับสภาพ 

สังคมยุกตใหม  มีความเปนไทย 
4. ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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    5. หนวยงาน สถานศึกษา มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    6. หนวยงานและสถานศึกษา สามารถบริหารและจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร  
  ประเด็นยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ังคง   
   กลยุทธ 

1.1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1.2 เสริมสรางสังคมไทย  ใหเปนสังคมท่ีสงบสุข รมเยน็ 
1.3 สงเสริมความเปนพลเมืองในสังคมไทย ใหการยอมรบั และเห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 

ในสังคมพหุวัฒนธรรม  
1.4 เสริมสรางความม่ังคงในพ้ืนท่ีชายแดน    
1.5 เสริมสรางความม่ังคงในชีวติของคนทุกชวงวยั  จากภยัคุกคามในรูปแบบใหม   

อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบตัิจากธรรมชาติ  และความรุนแรงในรูปแบบตางๆ  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร 2  การสรางโอกาส ความเสมอภาค  และความเทาเทียมทางการศึกษา 
   กลยุทธ 

2.1 สงเสริมสนบัสนุนการเขาถึงบรกิารทางการศึกษา 
2.2 สงเสริมสนับสนนุใหมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาและท่ีเก่ียวของ 

ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน  
 
  ประเด็นยุทธศาสตร 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   กลยุทธ 

3.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร แหลงเรียนรู และกระบวนการจัดการเรียนรู   
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3.3 สงเสริมคานิยมหลักของคนไทย  ปลูกฝงจิตสํานึกการอยูรวมกันในสังคม   

 
  ประเด็นยุทธศาสตร 4 การพัฒนาสมรรถนะ  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
    กลยุทธ 

4.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีศักยภาพตาม  
มาตรฐานวิชาชีพ   

4.2 สรางขวัญและกําลังใจใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

   ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
ส่ิงแวดลอม   
    กลยุทธ   

5.1  สงเสริม สนับสนุน การจัดเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
5.2  สงเสริมสนับสนุนการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ศาสตรพระราชา สูการปฏิบัติ   
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5.3  สงเสริมและพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม ดานการเสริมสราง  
คุณภาพชีวิต  

5.4  สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาบริหารจัดการขยะและ 
สิ่งแวดลอม 

 
   ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา 
  กลยุทธ 
  6.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการศึกษา  โดยการมีสวนรวมของ    
ทุกภาคสวน 
  6.2 สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและการจัดการศึกษา  
  6.3 สงเสริมสนับสนุนใหมีการบูรณาการการจัดการศึกษาและการใชทรัพยากรรวมกัน 
  6.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู สื่อ และนวัตกรรม ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงคและคาเปาหมาย 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด ปฐาน 
2561 

คาเปาหมาย 
2562 2563 2564 2565 

1 ผูเรยีนไดรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเสริมสราง                  
ความม่ันคง 

1. คาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  
   (O-NET) ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
   ของปท่ีผานมา 

N/A 3 
 

3 3 3 

2. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนท่ีไดรับ   
    การพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะดานอาชีพ สามารถมี 
    งานทําหรือนําไปประกอบอาชีพได 

N/A 100 100 100 100 

3. รอยละของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 
   มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสรางภูมิคุมกันจากภัย   
   คุกคามรูปแบบใหม 

N/A 100 100 100 100 

4. รอยละของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดนท่ี 
   จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให 
   สอดคลองกับสภาพสังคม 

N/A 100 100 100 100 

2. ประชาชนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาในการเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม 

5. สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3-5ป) ตอประชากรกลุม 
   อายุ 3-5 ป เพ่ิมข้ึน  

76.2 90 90 90 90 

6. รอยละของประชากร อายุ 6-11 ปไดเขาเรียนระดับ   
  ประถมศึกษา 

100 100 100 100 100 

7. ประชากร อายุ 12-14 ป ไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา 
   ศึกษาตอนตน หรือเทียบเทาทุกคน 

88.9 100 100 100 100 

8. สัดสวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา    
   (15-17 ป) ตอประชากรกลุมอายุ 15-17 ป เพ่ิมข้ึน 

72.7 80 80 80 80 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด ปฐาน 
2561 

คาเปาหมาย 
2562 2563 2564 2565 

 9. รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง 
   การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุมสาระ  
   ท่ีผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป 

N/A 35 40 45 50 

10. รอยละของคะแนน V-NET ของนักเรียน ปวช.3 N/A 75 75 75 75 

11. รอยละของคะแนน V-NET ของนักเรียน ปวส.2 N/A 75 75 75 75 

12. สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียน  
   สายสามัญ 

40:60 45:45 45:45 45:45 45:45 

13. รอยละของผูเรียนสายอาชีวศึกษามีการการออก   
    กลางคันลดลง 

N/A 3 3 3 3 

14. อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษา 
    ข้ันพ้ืนฐานลดลง 

0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 

3 ประชาชนทุกชวงวัยมีความรู
ความสามารถและมีคุณลักษณะท่ี 
เหมาะสมกับสภาพสังคมยุกตใหม  
มีความเปนไทยและดําเนินชีวิต  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

15. รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการและการเรียนรู 
    เปนไปตามวัย 

80 90 95 100 100 

16. รอยละของประชากรท่ีมีนิสัยรักการอาน  
  (อายุตั้งแต 6 ป ข้ึนไป) 

N/A 76 78 80 85 

17. ประชากรวัยแรงงาน (15-59ป) มีจํานวนปการศึกษา 
   เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

N/A 10.5 11.0 11.5 12.0 

18.รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการศึกษาภาษาอังกฤษ N/A 30 35 40 45 

19. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห N/A 70 80 90 100 

20. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน   
    คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
 

N/A 70 80 90 100 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด ปฐาน 
2561 

คาเปาหมาย 
2562 2563 2564 2565 

 21.รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  
    STEM ศึกษา 

N/A 100 100 100 100 

4. ผูบริหาร  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา มีสมรรถนะตาม 
มาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

22. รอยละของผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
    ท่ีไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการ 

N/A 100 100 100 100 

23. รอยละของผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
    ท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

N/A 25 30 35 40 

24. รอยละของครูท่ีสอนตรงตามสาขาวิชาเอกและ   
   ความสามารถ 

50 60 70 80 100 

25. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังครูตามเกณฑ 
    ของ กคศ. 

N/A 100 100 100 100 

5. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

26. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีมีการบริหาร    
    จัดการขยะและสิ่งแวดลอม 

N/A 100 100 100 100 

27. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการสราง 
    ความตระหนักรูเก่ียวกับการจัดการขยะและ 
     สิ่งแวดลอม 

N/A 100 100 100 100 

เปาประสงคท่ี 6 หนวยงานและ
สถานศึกษาสามารถบริหารและจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

28. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑการ 
    ประกันคุณภาพการศึกษา 

N/A 100 100 100 100 

 29. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 
    การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

N/A 100 100 100 100 

 30. รอยละของหนวยงาน สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ 
     งบประมาณเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

N/A 100 100 100 100 

 



 
 

สวนที่ 4 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 

 การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2563-2565) ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 
ไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการ ท่ีชัดเจน จึงกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
4.1 การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)  ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 14  
สูการปฏิบัติ 
  
 การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 
14 สูการปฏิบัติ  มีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังนี้  

1. ประชุมชี้แจงขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 รับทราบแผนพัฒนาการศึกษาของ 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 และประชาสัมพันธใหทราบและนําไปปฏิบัติ 

2. ประชุมชี้แจงใหหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ี ประกอบดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด    
และหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด รับทราบแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของ
ภาค 13  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2563-2565) ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 14  และ
ประชาสัมพันธใหหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของนําไปบูรณาการการจัดการศึกษา ในพ้ืนท่ี 
 3. ประสานใหหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ี คือ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2564) ของสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 14 
 3. สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาภาคกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนพัฒนาดานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการจัดการศึกษา และสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการศึกษาภาคกับแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดในพ้ืนท่ี  
 
4.2 การติดตามประเมินผล 
  
 การติดตามประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2563-2565)  ของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 สูการปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
  4.2.1 แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 14 มีหนาท่ีดังนี้  
     1) จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดรวมของหนวยงานทางการศึกษาใหครอบคลุมทุกสังกัด 
      2)  สรางเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
      3)  กําหนดปฏิทินการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เปน 3 ระยะ คือ 
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    - ระยะท่ี 1 การเตรียมความพรอมเพ่ือประเมินการจัดทํากรอบแนวทาง 
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป กระบวนการสาระสําคัญของแผน ความพรอมขององคกร 
และกลไกตามโครงสรางการบริหารแผน  
    - ระยะท่ี 2 การดําเนินงานตามแผนเปนการติดตามเพ่ือตรวจสอบกระบวนการนํา
แผนสูการปฏิบัติในทุกข้ันตอนอยางนอย 2 ครั้ง/ป และใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานเพ่ือให
บรรลุตามภารกิจท่ีเก่ียวของ 
    - ระยะท่ี 3 การประเมินผลผลิต ผลลัพธ คุมคา ความพึงพอใจ การมีสวนรวมและ
ผลประโยชนท่ีเกิดกับหนวยงาน  สถานศึกษาและเครือขายวาเปนไปตามเปาหมาย เจตนารมณเพียงใด ท้ังนี้ 
กําหนดใหมีองคกรกลางเปนผูทําการประเมินโดยเนนการมีสวนรวมและใหขอมูล 
  4.2.2 ติดตามและตรวจสอบผล ประเมินผล และรายงานผลการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
การศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ี 
        4.2.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาภาคทุกป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕  

 ------------------------------------ 
 

 ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของภาค และใหมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของภาค
และจังหวัดและปรับปรุงใหใหมทันตอสถานการณทุกปโดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ป ใหมีการคาดการณ
สถานการณและมอง  เชิงรุกไปขางหนา รวมท้ังมีการยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน และขอใหพิจารณา
ทบทวนจากเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาภาคและจังหวัดท่ีจัดทํารวมกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เม่ือ
ปงบประมาณท่ีผานมา นั้น 

 ในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว จะตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ใหมีสวนรวมเพ่ือศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานการศึกษา  กําหนดวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  
เปาประสงค  ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย  และกลยุทธ   แลวทําการยกรางแผนฯ ใหแลวเสร็จ เพ่ือนําเสนอ
ศึกษาธิการภาค ๑๔  เพ่ืออนุมัติแผน แลวจัดสงใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ตอไป 

 ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๔ เสร็จทันกําหนดการ  จึงประกาศแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ดังกลาว  ประกอบดวย 
 

๑. นายสมเดช  ดอกดวง  นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 
๒. นายศักดิ์นิพน สวางวงศ        ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน ี กรรมการ 
๓. นายเสรี  ตุมออน  ศึกษาธิการจังหวัดอํานาจเจริญ กรรมการ 
๔. นายกิตติภัทท  ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร กรรมการ 
๕. นางวัชรกาญจน  คงพลู  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ                                     กรรมการ 
๖. นายนสุร  จําปาวัลย ผอ.กลุมตรวจราชการและประเมินผล กรรมการ 
๗. นางอัจฉรียา   ชุมนุม ผอ.กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
๘. นางสิริกุล  สนิธบุุญ         ผอ.กลุมอํานวยการ    กรรมการ 
๙. นายนิคม  ภูมิภาค ผอ.กลุมนโยบายและแผน  สนง.ศธจ.อุบลราชธาน ี กรรมการ 
๑๐. นายมีศักดิ์  รัตนพิมพ ผอ.กลุมนโยบายและแผน  สนง.ศธจ.ยโสธร กรรมการ 
๑๑.วาที่ ร.ต.ประมูล จันทรสวาง ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ สนง.ศธจ.ยโสธร กรรมการ 
๑๒. นายสามารถ  ผองศรี ศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ  สนง.ศธจ.ยโสธร กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒ – 
 

๑๓. นางสาวนชุษราวรรณ   
      คณานิตยธนกิจ 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   
สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๔. นางปรียนันท  พงศปภาวรนิทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
 สนง.ศธจ.อุบลราชธาน ี

กรรมการ 

๑๕. นางวรัญญา  บัวคร้ืน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
สนง.ศธจ.อุบลราชธาน ี

กรรมการ 

๑๖.นางลาํพูน  พลกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
.สนง. ศธจ.อุบลราชธาน ี

กรรมการ 

๑๗. นางเพ็ญพิชญาษ  สงัขวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  
สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๘. นายวงศกร  กมลอารี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 สนง.ศธจ.อํานาจเจริญ 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวณัฐณชิา  ชูหา เจาพนักงานธุรการ  สนง.ศธจ.อํานาจเจริญ กรรมการ 
๒๐.นายเรืองเดช  เขจรศาสตร นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ    กรรมการ 
๒๑. นายคําออน  คณะพฒัน นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ    กรรมการ 
๒๒. นางกวิสรา  คณะพัฒน นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ    กรรมการ 
๒๓. นางสมสมยั เฟองงาม นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ    กรรมการ 
๒๔. นางสาวนภัสนันท ทรัพยเจริญ นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ    กรรมการ 
๒๕.นางสาวสุกัลยา  ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ    กรรมการ 
๒๖.นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต    นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ           กรรมการ 
๒๗.นางอกนิษฐ  ทองจิตร     นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๒๘.นางสาวอัญญารัตน  รัตนา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรรมการ 
๒๙.นางสาวพจนพร  แกวเนตร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
๓๐.นายอิทธิเดช  หวานใจ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
๓๑.นางสุพัตรา   สุทธบิุตร เจาพนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน กรรมการ 
๓๒. นงประไพ  ใจกาวหนา ผอ.กลุมยุทธศาสตรการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๓๓.นางโสภิษฐ  แกวกนก นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๔. นางสาวนชิานันท ปกการะนา นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๕.นางสาวธิดาลักษณ  พนัคํา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

              มีหนาท่ีในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ สํานักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑๔  โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓- 
 

๑. ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห สถานการณ การเปลี่ยนแปลง และแนวโนมดานเศรษฐกิจ  
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความม่ันคง 

๒. ศึกษาขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาภาค และปฏิบัติการประจําป  
๓. ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห สถานการณดานการศึกษาของภาค 
๔. ศึกษาวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานการศึกษาของภาค 
๕. จัดทํารายละเอียดโครงการ เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจาํงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 เม่ือไดขอมูลครบถวน  ใหฝายเลขานุการ จัดทํารูปเลมแผน นําเสนอศึกษาธิการภาค ๑๔  เพ่ือให
ความเห็นชอบ อนุมัติ แลวจัดสงสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ตอไป 
 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
 

 
 
 
  (นายสมเดช  ดอกดวง) 

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตําแหนง 
ศึกษาธิการภาค ๑๔    
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