


 

 

 

คำนำ 

การศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติ     

ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป บุคคลเหล่านี้จึงต้องอาศัย

การศกึษาที่มาจากการบริหารจัดการที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           

ที่ 19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.

2560 เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาที่กฎหมาย

กำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง  ๆ         

ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ ในเขตจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาในทุกระดับ

ทุกประเภทและทุกสังกัดในจังหวัด 

ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 -2565 เน้นการ

ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  อันจะส่งผล ให้การ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรังไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จ สำนักงานศกึษาธิการ

จังหวัดตรัง จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อปรับปรุง 

แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันตามความต้องการของพื้นที่ จัดทำแผนพัฒนาการศกึษา

จังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นทั้งภาครัฐและเอกชน    

ทั้งจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการ/

กิจกรรมที่จะดำเนินการได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเข้าเสนอ

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณากลั่นกรอง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 และในคราวประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติ

เห็นชอบแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 - 2565  
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    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง  จึง

ทำให้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

หน่วยงานทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 - 2565  

ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง

ตามภารกิจของตนเอง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายต่อไป 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

• ความเป็นมา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 

มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี  ให้จัดทำเป็น

แผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับทุกหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ การมีส่วนร่วมในการพิจารณา

ทบทวนแผนพัฒนาการศกึษา จังหวัดตรัง พ.ศ.2562-2565 ว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรอื สมควร

ที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง  การดำเนินการต่อไป โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผน

แม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่

แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินงบประมาณ  ความคุ้มค่า ตามสภาพปัจจุบัน 

ความตอ้งการของพืน้ที่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 - 2565   

• สภาพท่ัวไปของจังหวัดตรัง 

ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ติดกับทะเลอันดามัน

แห่งมหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3,088,400 ไร่     

ทิศเหนือต่อกับจังหวัดนครศรธีรรมราชและจังหวัดกระบี่  ทิศใต้ตดิต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดา

มันมหาสมุทรอินเดีย  ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดพัทลุง ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดกระบี่และ

ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย  การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 85 ตำบล 723 หมู่บ้าน 77  

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 22 เทศบาล  มีประชากรชาย 244,824  หญิง 258,955  รวม 

503,779 คน 

• สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ 

แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดตรัง ปี 2563 

 คาดว่าเศรษฐกิจภายในจังหวัดตรังจะปรับตัวดีขึ้นขึ้นเล็ กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา            

เนื่องจากเศรษฐกิจและการค้าของโลกที่ชะลอตัว แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
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ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าว ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายของคนในกลุ่มฐานรากให้

เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันการใช้จ่ายของผู้มีรายได้ประจำยังคงขยายตัว นอกจากนี้ความเชื่อมั่นต่อ

สถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางการเมืองที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การลงทุนของภาคเอกชนและการ

ท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นด้วย สำหรับสินค้าเกษตรหลักที่

สำคัญของจังหวัดตรัง  ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน  โดยยางพารา คาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้น

เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา จากมาตรการประกันรายได้ มาตรการกระตุ้นความต้องใช้ยางพารา

ภายในประเทศของรัฐบาล และปริมาณสต็อกยางพาราของจีนที่ปรับลดลง  และปาล์มน้ำมัน คาดว่า ราคา

จะสูงขึน้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

• ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดตรัง 

ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอก

ระบบ ครอบคลุมทุกอำเภอ ทุกระดับช้ันตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงระดับปริญญา มีหน่วยงานทาง

การศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้จัด  โดยแบ่งการจัดการศกึษาออกเป็นดังนี้ 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       

   1.1  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแบ่งพื้นที่

ออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่          

         1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  รับผิดชอบ       

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาในระดับก่อนประถมศกึษา ประถมศกึษา และขยายโอกาสชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  ในปีการศึกษา 2562  มีจำนวนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 132 

แห่ง  ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว อำเภอ

ปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ มีนักเรียน จำนวน 21,105 คน มีห้องเรียน จำนวน 1,252 ห้อง 

และมคีรู/ผู้สอน จำนวน 1,134 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)     

         2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2   รับผิดชอบ      

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และขยายโอกาส      

ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6  ในปีการศึกษา 2562  มีจำนวนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 

135 แห่ง  ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันตัง อำเภอรัษฎา อำเภอวังวิเศษ อำเภอ    

สิเกา และอำเภอห้วยยอด  มีนักเรียน จำนวน  23,779 คน มีห้องเรียน จำนวน 1,444 ห้อง และมี

ครู/ผู้สอน จำนวน 1,186 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)        

         3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง)  จัดการศึกษา  

ในระดับมัธยมศึกษา ช้ัน ม.1- ม.6 ซึ่งมีสถานศึกษาที่รับผดิชอบในพื้นที่จังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น 28 แห่ง   
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มีนักเรียน   จำนวน  23,723  คน มีห้องเรียน จำนวน 765 ห้อง  และมีครู/ผู้สอน จำนวน 1,769 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)     

         4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  จัดการศึกษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่คนพิการทุกประเภท  ในระดับก่อนวัยเรียน ซึ่ง

ให้บริการทางการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และการให้บริการนอกศูนย์การศึกษา

พิเศษ ได้แก่การให้บริการที่บ้าน และการให้บริการที่หน่วยบริการ มีนักเรียน จำนวน  144  คน และ

มคีรู/ผู้สอน จำนวน 33 คน 

   1.2  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ   ประกอบด้วย 

          1) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ใหม้ีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศกึษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงาน 

โดย กศน.ตำบลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก บทบาทหน้าที่ ครู กศน.ตำบล 

บทบาทหน้าที่  ของกศน. ตําบล มีสถานศึกษาจำนวน 11 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 7,400 คน           

มคีรูผูส้อน จำนวน 173 คน 

          2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีสถานศึกษาเอกชน

จัดการศึกษาในระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ก่อนประถมศกึษา ประถมศกึษา และช้ัน

มัธยมศึกษา ปีที่  1-6  ในพื้นที่จังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น 35 แห่ง มีนักเรียน จำนวน  31,132  คน           

มีห้องเรียน จำนวน 728 ห้อง  และมีครู/ผู้สอน จำนวน 1,526 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2562)   และจัดการศึกษานอกระบบ จำนวน 61 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 5,888 คน และมีครูผู้สอน 

จำนวน 319 คน  

   1.3  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ประกอบด้วย สถานศึกษา 

ที่จัดโดยรัฐบาล จำนวน 7 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 6,047 คน มี ครูผู้สอน จำนวน 215 คน             

มีห้องเรียน จำนวน 520 ห้อง  และจัดโดยเอกชน จำนวน 2 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 359 คน มีครู/

ผูส้อน จำนวน 16 คน มีห้องเรียน จำนวน  13  หอ้ง 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกอบด้วยสถานศึกษา

ที่เป็นโรงเรียนเทศบาล ซึ่งมีจำนวน 14 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 7,685 คน  มีครู/ผู้สอน จำนวน 342 

คน มีห้องเรียน จำนวน  257 หอ้ง  และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 137 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 

8,409 คน มคีรู/ผูส้อน จำนวน 305 คน       

สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

ได้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 1 แห่ง มีนักเรียน 
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105 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 18 คน มีห้องเรียน 6 ห้อง  และสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่

โรงเรียนตำรวนตระเวนชายแดน จัดการศึกษาระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง มีนักเรียน 

จำนวน 212 คน มีครู/ผูส้อน จำนวน 20 คน มหีอ้งเรียนจำนวน 16 หอ้ง 

สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาจัดการศึกษา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียน จำนวน 379 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 11 คน มีห้องเรียน 12 

ห้อง  และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตรัง  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มีนักศึกษา จำนวน 

470 คน มคีรู/ผู้สอน จำนวน 107 คน มหีอ้งเรียนจำนวน 119 หอ้ง 

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีสถานศึกษา

จำนวน 5 แห่ง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท มีนักศึกษา จำนวน 10,794 คน มีครู /

ผูส้อน จำนวน 267 คน มีห้องเรียน จำนวน 154 หอ้ง 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดตรังจัดการศกึษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี มีนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 426 คน มีครู/ผู้สอน 

จำนวน 36 คน มีห้องเรียน 12 ห้อง   และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง จัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีนักศึกษา จำนวน 444 คน มีครู/ผูส้อน จำนวน 39 คน มีห้องเรียนจำนวน 8 หอ้ง 

• บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการศกึษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562–2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒ นาภาคใต้  นโยบายและจุด เน้น

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาคใต้ พ.ศ. 
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2563 - 2565 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภาค 6 พ.ศ. 2563 - 2565 แผนพัฒนา

จังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 - 2564 และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 - 2565 

• สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 – 2565 

วิสัยทัศน์      ตรังเมอืงแห่งคุณภาพการศกึษา มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
 

พันธกิจ  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ ทุกประเภทเพื่อความมั่นคงของชาติ 

            2. ส่งเสริม พัฒนากำลังคน วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันสู่ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ  

            3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน 

            4. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยี

สารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

            5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            6. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยภาคีเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภบิาล  

            7. ส่งเสริมการจัดการศกึษาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อการประกอบอาชีพ  

ยุทธศาสตร์ 

            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 สู่ความม่ันคงของชาติ  

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง   

ขีด ความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม

การจัดการศกึษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท   

และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   

            ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  

กับสิ่งแวดล้อม 

            ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล                  
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            ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาการศกึษาเพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬาสู่อาชีพ 

เป้าประสงค์ 

           เป้าประสงค์ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ  

ที่ 21 มีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 

           เป้าประสงค์ 2 ผูเ้รียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของระเทศ 

            เป้าประสงค์ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

          เป้าประสงค์ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

           เป้าประสงค์ 5 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           เป้าประสงค์ 6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา    

โดยใช้ภาคี เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

          เป้าประสงค์ 7 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนา

การศกึษาเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาสู่อาชีพ 

• โครงการท่ีจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 – 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ 

ที่ 21 สู่ความมั่นคงของชาติ   จำนวน   3 โครงการ ได้แก่ 

1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศกึษาสู่การปฏิบัติ 

2. สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมอืงดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศกึษาสู่การปฏิบัติ 

3. ช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษาประสบภัยพิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่   2    การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ  จำนวน  6 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการเปิดบ้านการศกึษาสรรค์สร้างเด็กไทย 

2. โครงการแกนนำเยาวชนอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีชุมชน 

3. โครงการแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศกึษาเพื่อความยั่งยืน 
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4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนวัยแรงงานให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ สามารถแข่งขัน 

ในตลาดแรงงานได้ 

5. โครงการศกึษาความต้องการแรงงานและการผลิตกำลังคนสู่สถานประกอบการในจังหวัดตรัง 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศกึษาเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัด

การศกึษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จำนวน  9 โครงการ  ได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนจติอาสาสู่ภูมปิัญญาผูสู้งวัย 

2. โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานศกึษาธิการจังหวัด 

3. โครงการ TFE (Teams For Education) 

4. โครงการ Coaching Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษา 

5. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการการจัดการศกึษาปฐมวัยในพืน้ที่ 

6. โครงการ Innovations For Thai Education( IFTE )นวัตกรรมทางการศกึษาเพื่อพัฒนาการศกึษาไทย 

7. โครงการพัฒนาการศกึษาปฐมวัยที่มคีุณภาพของจังหวัดตรัง 

8. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาสำหรับเด็กที่มคีวามต้องการจำเป็นพิเศษ 

9. โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวติรอด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4     การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริม

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ทั่วถึงและเป็นธรรม  จำนวน  5 โครงการ  ได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดการศกึษา โดยการนำ PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสุู่่ความยั่งยืน 

2. โครงการการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. โครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็ก  

ตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 

4. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศกึษาขั้นพืน้ฐานกับอาชีวศกึษาและอุดมศกึษา 

5. โครงการส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย    

ผูพ้ิการ และประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  5     การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  จำนวน  4 โครงการ  ได้แก่ 

1. โครงการสร้างจติสำนึกคนรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศกึษาและ

หน่วยงานการศกึษา 

3. โครงการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมในสถานศกึษาจังหวัดตรัง 

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

จำนวน  4 โครงการ  ได้แก่   

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัด 

2. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

3. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศกึษาและประสิทธิภาพการศกึษาจังหวัดโดยผ่าน

กลไกของ กศจ. 

4. โครงการพัฒนาระบบ  PED  ( Provincial Educational Database) สนับสนุ นการบริหาร            

จัดการศกึษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 7    การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬาสู่อาชีพ 

จำนวน  1 โครงการ  ได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

• การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ.2563 – 2565        

กับยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และแผนระดับต่าง ๆ 

2. สร้างการรับรู้ ตระหนักของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตรังจะต้อง

ให้ความสำคัญ 

3. บริหารจัดการแผนโดยอาศัยองค์คณะบุคคล 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานทุกระดับ  

       5. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจน 

       5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค

วิธีการใหม่ ๆ  
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         การตดิตามประเมินผล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

2. จัดทำเครือ่งมอืติดตาม 

3. ติดตามการดำเนินงาน 4 ไตรมาส/ปี    

 4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน  

 5. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และศกึษาธิการภาค 6 เพื่อทราบ  
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง 

ตรังเป็นเมืองท่าโบราณที่มีประวัติยาวนานนับพันปี สามารถย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ที่ผู้คนยังไม่รู้จักสื่อสารด้วยตัวอักษร มีหลักฐานตามถ้ำเขาต่าง ๆ ว่าบรรพบุรุษของชาว

ตรังอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้มาไม่น้อยกว่า 5,000 -10,000 ปี  

ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยความรุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณในภาคใต้ เช่น ตามพรลิงค์ศรีวิชัย 

แม่น้ำตรังเป็นหนึ่งในเส้นทางข้ามคาบสมุทรของผู้คนจากอินเดีย อาหรับ ตลอดจนยุโรป อ้างอิงได้จาก

โบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่และตำนานท้องถิ่น เช่น พระพิมพ์ดินดิบที่ถ้ำในเขตอำเภอห้วยยอด 

ตำนานนางเลือดขาวที่กล่าวถึงการสร้างวัดพระศรสีรรเพชญพุทธสิหิงค์ หลักฐานเหล่านีแ้สดงให้เห็นว่า

ท่าเรือเมืองตรังเป็นประตูทางผ่านศาสนา การค้าและการทูตจากต่างแดนตั้งแต่เริ่มอาณาจักรโบราณ

ในภาคใต้ โดยเมอืงตรังมีช่ือในฐานะเป็นหนึ่งในเมือง 12 นักษัตร ของนครศรีธรรมราช 

ที่ตัง้เมอืงแต่เดิมเข้าใจว่าอยู่ทางต้น ๆ ของแม่นำ้ตรัง เพิ่งมหีลักฐานชัดเจนในสมัยอยุธยาว่าอยู่

ที่เขาสามบาตร ตำบลนาตาล่วง   แล้วมกีารย้ายที่ตั้งอีกหลายครั้ง  จนในที่สุดมาตั้งที่ตำบลทับเที่ยงใน

อดีต เมืองตรังมักจะถูกกล่าวชื่อในฐานะส่วนหนึ่งของนครศรีธรรมราชมาตลอด จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 

จึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกและต่อมาเมื่อมีระบบมณฑลเทศาภิบาล 

ตรังอยู่ในการปกครองของมณฑลภูเก็ต หลังการประกาศยุบเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาล  ตรังเป็น

จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมาจนปัจจุบัน 

  

            ท่ีต้ัง 

ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ติดกับทะเลอันดามันแห่ง

มหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3,088,400 ไร่ มีขนาด

พื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของภาคใต้ และลำดับที่ 33 ของประเทศ  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม  
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เส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีฟื้นที่ฝ่ังทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 119 กิโลเมตร ประกอบ

ไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 46 เกาะ โดยมีเกาะที่สำคัญ เช่น เกาะลิบง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 

เกาะสุกร เกาะกระดาน เป็นต้น โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนอืต่อกับจังหวัดนครศรธีรรมราชและจังหวัดกระบี่ 

ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขต) 

ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

 

รูปภาพที่ 1 แสดงอาณาเขตที่ตัง้ของจังหวัดตรัง 
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           ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูงๆ ต่ำ ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่

ทั่วไป พื้นที่ราบเรียบมีจำนวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจาก

เหนือจดใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างตรังกับพัทลุง มีพื้นที่ป่าประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่

จังหวัด สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น สำหรับท้องที่ที่อยู่ติดกับทะเลมีป่าชายเลนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ 

และมีพื้นที่เป็นเกาะจำนวน 46 เกาะ อยู่ในพื้นที่อำเภอกันตัง 12 เกาะ อำเภอปะเหลียน 13 เกาะ และ

อำเภอสิเกา 21 เกาะ 

          ลักษณะภูมิอากาศฤดูกาล  

 

จังหวัดตรังตัง้อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอ้น มีอากาศร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูง

ตลอดปี มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อทิธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คอื ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื

ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือและภาคกลางมอีากาศหนาวและแหง้แล้ง ส่วนภาคใต้ตอนบน

จะมีฝนตกชุก เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย สำหรับตรังอยู่

ทางฝ่ังตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียง

เล็กน้อย ส่วนมรสุมอีกชนดิหนึ่งคอื ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ซึ่งจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งต้ังอยู่ใน

ด้านรับลมมีฝนตกชุก จังหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล คอื 

1. ฤดูฝน เริ่มตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน

กุมภาพันธ์ โดยฤดูฝนช่วงแรกจะมีฝนตกสม่ำเสมอ ใน

ปริมาณ 118.7-730.2 มลิลิเมตรต่อเดือน และฤดูฝนช่วง

หลังจะมีปริมาณฝนค่อนข้างนอ้ย 

2. ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 

โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมจาก แถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 
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              ลักษณะอากาศท่ัวไป 

จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อทิธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คอื 

1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดอืนตุลาคม 

2. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดอืนพฤษภาคม 
 

                   แหล่งน้ำสำคัญ  

แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดอยู่ในพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาด้านทิศตะวันออกของจังหวัด  

ส่วนใหญ่เป็นลำน้ำสายสั้น ๆ และมีความลาดชันสูง โดยระบายลงสู่ทางด้านทิศตะวันตก มีจำนวน   

รวมทั้งหมด 176 สาย ประกอบด้วยแม่นำ้สายสำคัญ 2 สาย คือ 

1. แม่นำ้ตรัง มีต้นกำเนดิจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดนครศรธีรรมราช จังหวัดพัทลุงและ

จากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่  มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร 

2. แม่น้ำปะเหลียน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล         

มีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร 
             

               การคมนาคมและขนส่ง 

          การคมนาคมของจังหวัดตรังมี 3 ทาง คือทาง บก ทางนำ้ ทางอากาศ ดังนี้  

ทางบก การคมนาคมทางบกของจังหวัดตรัง  มี 2 ทางคือ ทางรถยนต์และทางรถไฟ          

ทางรถยนต์มีถนนเพชรเกษมตัดผ่านจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งของ 

จังหวัดความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร สำหรับ การคมนาคมขนส่งเข้า จังหวัดตรัง ทางรถยนต์        

ม ีเส้นทางที่สำคัญพอสรุปได้ ดังนี้ตรัง - กรุงเทพฯ ระยะทาง ตามทาง

หลวงแผ่นดินสาย 41 ยาว 862 กิโลเมตร ตรัง – ภูเก็ต ระยะทาง 317 

กิโลเมตร ตรัง – หาดใหญ่ ระยะทาง 160 กิโลเมตร ตรัง – สตูล 

ระยะทาง 146 กิโลเมตร ตรัง – กระบี่ ระยะทาง 136 กิโลเมตร ตรัง - 

นครศรีธรรมราช ระยะทาง 132 กิโลเมตร ตรัง – พัทลุง ระยะทาง 60 

กิโลเมตร  
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ทางรถไฟ มีทั้งขบวนโดยสารและรับส่งสินค้า โดยมี ระยะทาง จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดตรัง 

845 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ช่ัวโมง โดยมีขบวนรถ เร็ว จากต้นทางกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด

ตรัง และขบวนรถ เร็ว จากจังหวัดตรังถึงกรุงเทพฯโดยออกจากต้นทาง กรุงเทพฯ เวลา 18.20 น. ถึง

จังหวัดตรัง เวลา 12.22 น. และจากจังหวัดตรังเวลา 13.00 น. ถึง กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. และ

รถด่วนออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 17.05 น. ถึงตรังเวลา 07.30 น. ออกจากตรัง เวลา 17.20 น. ถึง

กรุงเทพฯ เวลา 08.20 น.  

ทางน้ำ  ด้วยจังหวัดตรังมีอาณาเขตติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย จึงมี         

การคมนาคม ติดต่อทางเรือกับจังหวัดต่าง ๆชายฝั่งทะเลอันดามัน 

และติดต่อกับต่างประเทศเพื่อขนสินค้าเช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์

เป็นต้น โดยมีท่าเรือในจังหวัด จำนวน 2 แห่ง คือ ที่อำเภอกันตังและ

อำเภอปะเหลียน ซึ ่งพ่อค้า ประชาชนใช้ในการขนส่งสินค้าไป

ต่างประเทศ  

ทางอากาศ มีสนามบินซึ่งสามารถรับ เครื่องบินเฉพาะภายในประเทศมีเที่ยวบินดังต่อไปนี้ 

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ - ตรัง,ตรัง - กรุงเทพฯ บินประจำทุกวัน  

การไปรษณีย์โทรเลข มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 13 แห่ง ให้บริการด้านสื่อสารไปรษณีย์

และโทรคมนาคม ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560 มีบริการไปรษณีย์(รับฝาก) จำนวน 

2,443,740 ชิ้น โทรศัพท์ ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดตรัง มีจำนวน เลขหมายที่มีผู ้เช่าจำนวน 54,090   

เลขหมาย โดยแยก ออกเป็นของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 37,778 เลขหมาย และบริษัท

สัมปทาน จำนวน 16,312 เลขหมาย 

การสาธารณูปโภค การประปา มีกิจการประปาทั้งหมด 6 แห่ง ในปี 2560การประปา

ภูมิภาค สามารถผลิตน้ าประปาได้ 19,328,723 ลูกบาศก์เมตร โดยมีจำนวนผู้ใช้น้ำ 45,457 ราย     

การไฟฟ้าจังหวัดตรัง มีไฟฟ้าใช้กระจายไปเกือบทุก หมู่บ้านในจังหวัด ซึ่งในปี 2560 มีการจำหน่าย 

กระแสไฟฟ้า จำนวน 877.51 ล้านกิโลวัตต์/ช่ัวโมง โดยมีจำนวนผูใ้ช้ไฟฟ้า 201,956 ราย 

 



 

6 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตการปกครอง 
การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 85 ตำบล 723 หมู่บ้าน 

 77  องค์การบริหารส่วนตำบลและ 22 เทศบาล ได้แก่ 

ข้อมูลเขตการปกครองของจังหวัด

ตรัง 

อ.เมือง 

อ.กันตัง 

อ.ปะเหลยีน 

อ.ย่านตาขาว 

อ.สิเกา

 อ.ห้วยยอด 

อ.วังวิเศษ 

อ.นาโยง 

อ.รัษฎา 

อ.หาดสำราญ 

พืน้ที่ 533.873 ตร.กม. 15 ตำบล 121 หมู่บา้น  

     12 อบต. 4 เทศบาล 

พืน้ที่ 609.635 ตร.กม. 14 ตำบล 83 หมู่บ้าน  

     13 อบต. 1 เทศบาล 
พืน้ที่ 973.13 ตร.กม. 10 ตำบล 86 หมู่บ้าน  

     9 อบต. 3 เทศบาล 

พืน้ที่ 431.057 ตร.กม. 8 ตำบล 67 หมู่บ้าน  

     6 อบต. 3 เทศบาล 

พืน้ที่ 523.983 ตร.กม. 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน  

     4 อบต. 3 เทศบาล 

พืน้ที่ 747.274 ตร.กม. 16 ตำบล 133 หมู่บ้าน  

     14 อบต. 5 เทศบาล 

พืน้ที่ 477.125 ตร.กม. 5 ตำบล 68 หมู่บ้าน  

     5 อบต. 1 เทศบาล 

พืน้ที่ 165.017 ตร.กม. 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน  

     6 อบต. 1 เทศบาล 
พืน้ที่ 232.425 ตร.กม. 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน  

     5 อบต. 1 เทศบาล 
พืน้ที่ 224 ตร.กม. 3 ตำบล 22 หมู่บา้น  

     3 อบต.  

  รวม พื้นที่ 4,917.52 กม.ตร. 85 ตำบล 723 หมู่บา้น   

         77 อบต.  22 เทศบาล  

 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 3 เมษายน 2561) 

ท่ีมา: สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม

0-4 ปี 13,097 12,206 25,303 50-54 ปี 17,592 19,884 37,476

5-9 ปี 17,147 16,195 33,342 55-59 ปี 16,924 18,910 35,834

10-14 ปี 19,454 18,260 37,714 60-64 ปี 12,635 14,668 27,303

15-19 ปี 18,679 17,163 35,842 65-69 ปี 9,477 12,118 21,595

20-24 ปี 18,029 17,000 35,029 70-74 ปี 6,358 8,399 14,757

25-29 ปี 16,295 15,943 32,238 75-79 ปี 4,332 6,261 10,593

30-34 ปี 16,221 15,787 32,008 80-84 ปี 3,311 5,204 8,515

35-39 ปี 16,900 16,915 33,815 85-89 ปี 1,793 3,450 5,243

40-44 ปี 17,799 18,755 36,554 90-94 ปี 725 1,456 2,181

45-49 ปี 17,857 19,897 37,754 95-99 ปี 173 392 565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         คำขวัญประจำจังหวัดตรัง  

         “ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความด”ี  

        คำขวัญท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  

เมืองพระยารัษฎา The city of Phraya Rasda 

ชาวประชาใจกว้าง broad–hearted citizen 

หมูย่างรสเลศิ delicious roast pork 

ถิ่นกำเนดิยางพารา origin place of para rubber 

เด่นสง่าดอกศรีตรัง lovely Sri Trang flower 

ปะการังใต้ทะเล beautiful coral reef 

เสน่ห์หาดทรายงาม chamning sandy beach 

น้ำตกสวยตระการตา and wonderful waterfalls 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนประชากรแยกอายุ จังหวัดตรัง 

 ชาย 244,824  หญิง 258,955  รวม 503,779 
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                ร้อยละของประชากรจังหวัดตรังที่นับถือศาสนาต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จปฐ.ปี 2562 

คำขวัญประจำจังหวัดตรัง 

“ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี” 

คำขวัญท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

เมืองพระยารัษฎา The city of Phraya Rasda ชาวประชาใจกว้าง broad–hearted citizen 

หมูย่างรสเลศิ delicious roast pork 

ถิ่นกำเนดิยางพารา origin place of para rubber 

เด่นสง่าดอกศรีตรัง lovely Sri Trang flower ปะการังใต้ทะเล beautiful coral reef 

เสน่ห์หาดทรายงาม chamning sandy beach 

น้ำตกสวยตระการตา and wonderful waterfalls 

คริสต ์

ชาย 319 คน 

หญิง 389 คน 

พุทธ 

ชาย 159,294 คน 

หญิง 168,855 คน 

ฮนิดู 

ชาย - คน 

หญิง 1 คน 

ซิกส ์

ชาย 12 คน 

หญิง 14 คน 

อิสลาม 

ชาย 30,453 คน 

หญิง 30,006 คน 

รอ้ยละของประชากรจังหวัดตรังที่นับถือศาสนา

จำนวนศาสนสถาน 

มัสยิด 152 โบสถ์ครสิต์ 14  

0.18  15.74  0.00  0.01  84.06 
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สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมและความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ 
 

สภาพการณด์้านพาณชิย์ 

         

1. สถานการณ์ด้านการพาณชิย์ 

            ปี 2562 สถานการณ์ด้านการพาณิชย์ของจังหวัดตรังซบเซาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก 

ราคายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดปรับตัวลดลง ซึ่งรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใน

ภาคการเกษตร ประชาชนจึงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ราคาเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 43.35 บาท ลดลงร้อยละ 0.26 น้ำยางสดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.03 เพิ่มขึ้นร้อยละ 

0.68 จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้น ส่งผลใหภ้าพรวมเศรษฐกิจโลก

ชะลอตัวลง และเริ่มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และจีนซึ่งเป็นตลาดหลักในการรับซื้อยางพารา      

ลดการนำเข้ายางพารา ส่วนหนึ่งมาจากสต็อกที่ยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับความตอ้งการใช้

ยางในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ลดลงส่วนปาล์มน้ำมันซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดราคา

เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปาล์มทะลาย ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.99 บาท ลดลงจากปีที่

ผ่านมาร้อยละ 0.42 ราคาน้ำมันปาล์มดิบราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.65 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 

1.15 เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากปริมาณพืน้ที่ให้ผลผลติที่เพิ่มสูงขึ้น และราคาน้ำมันดิบใน

ตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกคือ

มาเลเซียมีแนวโน้มสูงขึ้น  

 2. จำนวนผู้ประกอบธุรกิจการค้าประเภทต่าง ๆของจังหวัดตรัง ปี 2562 

        ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ 2562และ2561 

 
 
 
 
 
 
 

2562 

บริษัทจำกัด 155 ราย 

 หา้งหุ้นส่วนจำกัด  97 ราย 

คดิเป็นร้อยละ 

ปี 2562  ร้อยละ  -5.48 

ปี 2561  ร้อยละ  -15.65 
  บริษัทจำกัด 164 ราย 

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  115 ราย 

2561 
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บริษัทจำกัด
ร้อยละ -51.05 

ปี 2562 = 322.28      

ปี 2561 = 658.32 

/ลด = -336.04 ล้านบาท 

ปี 2562 = 110.05      

ปี 2561 = 129.26 

เพิ่ม/ลด = -19.21 ล้านบาท 

 
 

 

                                        ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ปี 2562 และ 2561 

 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจการค้าประเภทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนเพิ่มและขอเลิก ปี 2562 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ร้อยละ -14.86 

ทุนจดทะเบียน 

ข้อมูลจดทะเบียนเลิกนติิบุคคล ปี 2562 และ2561 

ห้างหุ้นส่วน 
จำกัด 

บริษัท
จำกัด 

ปี 62 = 29 ราย  ปี 61 = 38 ราย 
ลด = -9 ราย   ร้อยละ -23.68 

ปี 62 = 42 ราย  ปี 61 = 20 ราย 
เพิ่ม = 22 ราย   ร้อยละ 110.00 

ข้อมูลทุนจดทะเบียนเลิกนติิบุคคลจังหวัดตรัง ปี 2562 และ 2561 

ห้างหุ้นส่วน 
จำกัด 

ปี 62 = 261.50 ลา้น  ป ี61 = 154.70 ล้าน 
เพิ่ม = 106.80 ลา้น   ร้อยละ 69.04 

ปี 62 = 55.20 ลา้น  ป ี61 = 20.00 ลา้น 
เพิ่ม = 35.20 ลา้น   ร้อยละ 176.00 

บริษัท
จำกัด 

บริษัท
จำกัด 

บริษัท
จำกัด 
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4. แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดตรัง ปี 2563 

 คาดว่าเศรษฐกิจภายในจังหวัดตรังจะปรับตัวดีข ึ ้นข ึ ้นเล ็กน้อยเมื ่อเท ียบกับปีท ี ่ผ ่านมา            

เนื่องจากเศรษฐกิจและการค้าของโลกที่ชะลอตัว แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าว ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังซือ้และกระตุ้นการใช้จ่ายของคนในกลุ่มฐานรากให้เพิ่ม

มากขึ้น ขณะเดียวกันการใช้จ่ายของผู้มีรายได้ประจำยังคงขยายตัว นอกจากนี้ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์

ความมั่นคงปลอดภัยทางการเมืองที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้การลงทุนของภาคเอกชนและการท่องเที ่ยวเริ่มมี

สัญญาณดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นด้วย สำหรับสินค้าเกษตรหลักที่สำคัญของจังหวัด

ตรัง  ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน  โดยยางพารา คาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมา จากมาตรการประกันรายได้ มาตรการกระตุ้นความต้องใช้ยางพาราภายในประเทศของรัฐบาล และ

ปริมาณสต็อกยางพาราของจีนที่ปรับลดลง  และปาล์มน้ำมัน คาดว่า ราคาจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีจำนวนน้อย แต่ความต้องการใช้ปาล์มน้ำมันในประเทศยังคงมีอย่าง

ต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นพลังงานทดแทนการนำเข้า

น้ำมันจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาใหแ้ก่ปาล์มน้ำมันต่อไป 

 อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ 

ประเภทอุตสาหกรรม  จำนวน        เงนิลงทุน (บาท)       คนงาน 

1. อุตสาหกรรมยางพารา       

  - ยางแผ่นดิบ/ยางผึ่งแหง้/ยางแผ่นรมควัน 63         238,946,500  1,901 

  - น้ำยางขน้/ยางแท่ง/ยางสกริมเครฟ  14 758,118,940 1,686 

    สกิมบล็อก       

  - ยางผสม (Compound Rubber) 3 470,944,500 458 

  - ผลติภัณฑ์จากยางพารา  3 3,592,000,000 2,040 

 - ยางแผ่นรมควันอัดก้อน 5 61,912,930 59 

รวม 88 5,121,922,870 6,144 

2. อุตสาหกรรมไม้ยางพารา       

  - แปรรูปไม้ยางพารา 61 1,809,824,031 5,988 

  - เครื่องเรอืนไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้ (โต๊ะ, ตู้ 14 147,779,000 797 

เก้าอี ้ช้ันวางของ ชิน้ส่วนเฟอร์นิเจอร์ หิ้งพระ       

ไม้ประสาน)       

บริษัท

จำกัด 
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ประเภทอุตสาหกรรม  จำนวน        เงนิลงทุน (บาท)       คนงาน 

 - ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง 15     24,589,000.00  103 

  - ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา 1 131,320,000 201 

  - ชิน้ส่วนของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา 5 24,057,500 208 

  - ผลติไม้วีเนียร์ 2 153,400,000 160 

 - ผลติชิ้นไม้สับ 4 62,300,000 46 

รวม 102 2,353,269,531 7,503 

3. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล       

  - อาหารกระป๋อง 2 734,000,000 1,050 

  - แปรรูปอาหารทะเล (ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง) 17 1,327,131,662 3,252 

  - ปลาป่น 5 57,900,000 284 

รวม 24 2,119,031,662 4,586 

4. อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม       

  - สกัดน้ำมันปาล์ม 7 338,432,596 391 

รวม 7 338,432,596 391 

รวมทั้งสิ้น 225 9,932,260,159 18,579 

                  
 

 

1)กำลังแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาวะตลาดแรงงานในจังหวัดตรัง กำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน 

 

จำนวนผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ปี 2561 และ ปี 2562 ของจังหวัดตรัง 

 

ปี 2562 ปี 2561 

ผู้ว่างงาน 

2,323 คน 

ผู้ว่างงาน 

1,588 คน 

ผู้มีงานทำ 

373,028 คน 

ผู้มีงานทำ 

367,714 คน 

ผู้อยู่ในกำลัง 

375,351 คน 

ผู้อยู่ในกำลัง 

368,449 คน 

ประชากรรวม 

651,248 คน 

ประชากรรวม 

637,400 คน 
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2) การมีงานทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) ผูม้ีงานทำจำแนกรายอุตสาหกรรม 

จำนวนผู้ทำงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี 2561 และปี 2562 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้ทำงานจำแนกตามสถานภาพการทำงาน ปี 2561 และ ปี 2562 ในจังหวัดตรัง 

ช่วยธุรกิจครอบครัว  ปี 2562 = 66,541 

                             ปี 2561 = 59,803 

 ทำงานส่วนตัว  ปี 2562 = 112,170 

                     ปี 2561 = 106,214 

 ลูกจ้างเอกชน  ปี 2562 = 149,525 

                     ปี 2561 = 153,247 

 ลูกจ้างรัฐ        ปี 2562 = 29,610 

                     ปี 2561 = 33,319 

 นายจ้าง  ปี 2562 = 15,182 

             ปี 2561 = 59,803 

 

จำนวนผู้ทำงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 

ภาคเกษตรกรรม  ปี 2561 =170,258  

                        ปี 2562 =167,292 

นอกภาคเกษตรกรรม  ปี 2561 = 197,456 

                               ปี 2562 =205,736 

รวม  ป ี2561 = 367,714 

        ปี 2562 =373,028 
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2.3) ผูม้ีงานทำจำแนกตามอาชีพ 

 อาชีพที่มีผู้ทำงานอยู่มากที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2561 - 2562 ของจังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4)  ผู้มีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา 

ผู้ทำงานจำแนกตามระดับการศกึษาของจังหวัดตรงั ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ  

ผูป้ฏิบัติงานดา้นความสามารถ 

ทางฝมีอืและธุรกจิ  

อาชีพขั้นพื้นฐานตา่ง ๆในด้าน 

การขาย การใหบ้ริการ 

พนักงานบริการและพนักงานใน

ร้านคา้ และตลาด    

ผู้ปฏิบัตงิานที่มีฝีมือในด้าน 

การเกษตรและการประมง 

ปี62=161,025 

ปี61=166,699 

ปี62=76,296 

ปี61=69,993 

ปี62=35,519 

ปี61=30,559 

ปี62=47,371 

ปี61=37,607 

ปี62=19,048 

ปี61=20,641 

1.ไม่มีการศึกษา 

8,300 คน 
2.ต่ำกว่าประถมศกึษา 

70,272 คน 

3.ประถมศึกษา 

109,184 คน 

4.มัธยมศึกษาตอนต้น 

15,281 คน 
5.มัธยมตอนปลาย 

53,221 คน 

6.อุดมศกึษา 

75,770 คน 

7.การศกึษาอื่น ๆ  

- คน 

8.ไม่ทราบ 

- คน 
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3) การว่างงาน 

อัตราการวา่งงานของจังหวดัตรัง  ป ี2561  และปี 2562 

 

 

 

 

 

  

 

   

ตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง  จำแนกตามอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การว่างงานของจังหวัดตรัง 

กำลังแรงงานปัจจุบัน 
ปี 61 = 368,449 

ป ี62 = 375,351 

ปี 61 = 1,588 

ปี 62 = 2,323 
อัตราการวา่งงาน 

เฉลี่ยอัตราการวา่งงาน 

ปี 61 = 0.43 

ป ี62 = 0.62 

หมายเหตุ :  

  การว่างงานจากสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ฯ 

ตำแหนง่ว่าง 70 

ผู้ลงทะเบียน 0 

บรรจุ 0 

 

ผู้ประกอบวิชาชพี 

ตำแหนง่ว่าง 147 

ผู้ลงทะเบียน 57 

บรรจุ 55 

 

ช่างเทคนิคและผูป้ฏิบัติงาน 

ตำแหนง่ว่าง 342 

ผู้ลงทะเบียน 104 

บรรจุ 145 

 

เสมยีน เจ้าหน้าที่ 

ตำแหนง่ว่าง 304 

ผู้ลงทะเบียน 472 

บรรจุ 345 

 

พนักงานบริการ พน.ขาย 

ตำแหนง่ว่าง 1,052 

ผู้ลงทะเบียน 731 

บรรจุ 567 

 

งานฝีมือด้านเกษตรและ

ประมง 

ตำแหนง่ว่าง 84 

ผู้ลงทะเบียน 60 

บรรจุ 35 

 

งานใชฝ้ีมือในธุรกจิต่าง ๆ 

ตำแหนง่ว่าง 134 

ผู้ลงทะเบียน 109 

บรรจุ 60 

 

ผู้ควบคุมเครื่องจักร ฯ 

ตำแหนง่ว่าง 181 

ผู้ลงทะเบียน 99 

บรรจุ 32 

 

อาชีพงานพื้นฐาน 

ตำแหนง่ว่าง 707 

ผู้ลงทะเบียน 183 

บรรจุ 170 

 

T ผู้ฝกึงาน 

ตำแหนง่ว่าง 115 

ผู้ลงทะเบียน 73 

บรรจุ 50 

 

รวม  ตำแหนง่ว่าง 3,136 อัตรา     ผู้ลงทะเบียนสมคัรงาน 1,888 คน      บรรจุ 1,459 คน 

 

ข้อมูล : มกราคม - ธันวาคม 2562   

หมายเหตุ : ยอดการบรรจุงานบางสว่นจะเป็นผู้ลงทะเบียนสมัครงานปี 2561 
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ตำแหน่งงานวา่ง ผูล้งทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน 

ปี 2561 และ ป ี2562 ของจังหวดัตรัง 

 

 

 

 

ตำแหน่งงานว่าง ผูส้มัครงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 ในปี 2562 ของจังหวัดตรังมีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 3,136 อัตรา มีความต้องการผู้ที่

จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด คือ 941 อัตรา (ร้อยละ 30.01) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา 

จำนวน 820 อัตรา (ร้อยละ 26.15) และระดับประถมศกึษาและต่ำกว่า จำนวน 682 อัตรา (ร้อยละ 21.75)  

ด้านผู้มาลงทะเบียนสมัครงานส่วนใหญ่ เป็นแรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

มากที่สุด คือ 744 คน  (ร้อยละ 39.41) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 589 คน (ร้อยละ 31.20) 

และระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า จำนวน 192 คน  (ร้อยละ 6.17)  

 ส่วนการบรรจุงาน พบว่ามีการบรรจุงานแรงงานผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มากที่สุด คือ 559 คน (ร้อยละ 38.31) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 471 คน (ร้อยละ 32.69) 

และระดับ ปวช. จำนวน 165 คน (ร้อยละ 11.31) ตามลำดับ 

 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าแรงงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดในปีนี้ คือ กลุ่ม

แรงงานฝีมือขั้นสูงหรอืผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล้องในด้านของผู้สมัครงานและผู้ได้รับ

การบรรจุงาน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่จบการศกึษาระดับปริญญาตรี เช่นกัน   

ตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามอายุ ปี 2562 ของจังหวัดตรัง 

    

 

 

  

ได้รับการบรรจุงาน 

ปี 2561 = 1,240 

ปี 2562 = 1,459 

ลงทะเบียนสมคัรงาน 

ปี 2561 = 1,730 

ปี 2562 = 1,888 

ตำแหน่งงานวา่ง 

ปี 2561 = 3,683 

ปี 2562 = 3,136 

15-17 ป ี

18-24 ป ี

25-29 ป ี

30-39 ป ี

40-49 ป ี

50-59 ป ี

60 ปี ขึ้นไป 

งานว่าง 35 

ลงทะเบียน 213 

บรรจุงาน 70 

งานว่าง 1,349 

ลงทะเบียน 782 

บรรจุงาน 562 

งานว่าง 1,146 

ลงทะเบียน 460 

บรรจุงาน 421 

งานว่าง 419 

ลงทะเบียน 300 

บรรจุงาน 266 

งานว่าง 164 

ลงทะเบียน 87 

บรรจุงาน 86 
งานว่าง 2  

ลงทะเบียน 38 

บรรจุงาน 38 

งานว่าง 21 

ลงทะเบียน 8 

บรรจุงาน 16 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดตรัง 

 

                   ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย์/นักเรยีน,นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำแนกตามสังกัด 

สังกัด 

 ปีการศึกษา 2562  

 สถานศึกษา  
 ครู/

อาจารย์ 

 นักเรียน/

นักศึกษา  

สัดส่วน

ครู/

นักเรียน 

รวมทั้งสิ้น 575 7,516 148,501  1:20 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 412 6,371 119,577  1:19 

   1.1 สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 296 4,122 68,751   1:17  

         1.1.1 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 132 1,134 21,105   1:19  

         1.1.2 สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาตรัง เขต 2 135 1,186 23,779   1:20  

         1.1.3 สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (โรงเรียนใน จ.ตรัง) 28 1,769 23,723   1:13  

         1.1.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง 1 33 144   1:4  

   1.2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 107 2,018 44,420   1:22  

        1.2.1 สำนกังานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 11 173 7,400   1:43  

        1.2.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) 96 1,845 37,020  1:20 

               - ในระบบ 35 1,526 31,132   1:21  

               - นอกระบบ 61 319 5,888   1:18  

   1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ) 9 231 6,406   1:28  

        1.3.1 อาชีวศกึษารัฐบาล 7 215 6,047   1:28  

        1.3.2 อาชีวศกึษาเอกชน 2 16 359   1:22  

2. กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 151 647 16,094   1:25  

   2.1 โรงเรียนเทศบาล 14 342 7,685   1:22  

   2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 137 305 8,409   1:28  

3. สำนักนายกรัฐมนตรี  3 38 317   1:8  

   3.1 สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) 1 18 105   1:7  

   3.2. สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 2 20 212   1:12  

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 118 849   1:7  

5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 267 10,794   1:40  

6. กระทรวงสาธารณสุข 2 75 870   1:12  
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ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย์/นักเรยีน,นักศึกษา ปีการศึกษา 2562  

ในพื้นที่จังหวัดตรัง  จำแนกตามการจัดการศึกษา 

ระดับการศกึษา  

 ปีการศกึษา 2562  

 

สถานศกึษา  

 ครู/อาจารย์ 
 นักเรียน/นักศกึษา  

อัตราส่วน

ครู/นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่สอน 

รวมทั้งสิน้ 575 7,516 148,501  1:20 

ระดับเตรียมอนุบาล 137 305 8,409  1:28 

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 348 6,006 108,120  1:18 

     - รัฐบาล 295 4,089 68,607   1:17  

     - เอกชน 35 1,526 31,132   1:21  

     - เทศบาล 14 342 7,685   1:22  

     - พระปริยัตธิรรม 1 18 105   1:6  

     - ตำรวจตระเวนชายแดน 2 20 212   1:11  

     - กีฬาจังหวัดตรัง 1 11 379   1:34  

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 9 231 6,406   1:28  

     - อาชีวศกึษารัฐบาล 7 215 6,047   1:28  

     - อาชีวศกึษาเอกชน 2 16 359   1:22  

ระดับอุดมศกึษา 8 449 12,134   1:27  

     - รัฐบาล 8 449 12,134   1:27  

การจัดการศกึษานอกระบบ 72 492 13,288   1:27  

     - กศน. 11 173 7,400   1:43  

     - เอกชน 61 319 5,888   1:18  

การศกึษาพิเศษ 1 33 144   1:4  
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จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ 

อำเภอ รวม 

สังกัด 

สพฐ. สช. สช. 

นอก

ระบบ 

สอศ. กศน. สกอ. 
โรงเรียน 

เทศบาล 

ศูนย์

พัฒนา 

เด็กเล็ก 

สป.สธ 

  

สพล. 

  

ตชด. 

  

พศ. 

    
ใน

ระบบ 
      

อำเภอเมือง 159 42 16 58 6 2 4 9 19 2     1 

อำเภอกันตัง 64 36 5   1 1   2 19         

อำเภอปะเหลียน 73 40 7   1 1     22     2   

อำเภอย่านตาขาว 55 37 3     1   1 11   2     

อำเภอสิเกา 46 25 1     1 1 1 17         

อำเภอห้วยยอด 72 46 2 2 1 1   1 19         

อำเภอวังวิเศษ 31 21       1     9         

อำเภอนาโยง 27 19       1     7         

อำเภอรัษฎา 31 19 1 1   1     9         

อำเภอหาดสำราญ 17 11       1     5         

รวม 575 296 35 61 9 11 5 14 137 2 2 2 1 
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จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 

ในพื้นที่จังหวัดตรัง   จำแนกตามสังกัดและระดับการศึกษาที่จัดสอน 
  

ระดับการศึกษาที่จัดสอน 

สังกัด 

รวม 
ร้อย

ละ 
สพฐ. สช. อปท. ตชด. พศ. 

สอ

ศ. 
สพล สกอ. สธ. กศน. 

ร้อยละ 57.36 6.78 29.5 0.39 0.19 1.74 0.39 0.97 0.39 2.13 

รวม 296 96 151 2 1 9 2 5 2 11 575   

เตรยีมอนุบาล     137               137 26.65 

เตรยีมอนุบาล-ประถม   3                 3 0.58 

เตรยีมอนุบาล-มัธยมต้น   1                 1 0.19 

เตรยีมอนุบาล-มัธยมปลาย   1                 1 0.19 

อนุบาล-ประถม 220 14 9 2             245 47.67 

อนุบาล-มัธยมต้น 46 6 3               55 10.70 

อนุบาล-มัธยมปลาย   7 2               9 1.75 

ประถม   1                 1 0.19 

ประถม-มัธยมตน้ 1                   1 0.19 

ม.ต้น-ม.ปลาย 28 2     1   1       32 6.23 

ปวช.-ปวส.           8         8 1.56 

ปวช. ปวส. ปรญิญาตร ี           1         1 0.19 

ปวส. ปรญิญาตร ี                 1   1 0.19 

ปรญิญาตร ี             1 2 1   4 0.78 

ปรญิญาตร-ีปรญิญาโท               3     3 0.58 

นอกระบบ   61               11 72 14.01 

การศึกษาพิเศษ 1                   1 0.19 
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จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 

จำแนกตามระดับที่เปิดสอน และอำเภอ 

ระดับการศึกษาที่จัดสอน 

อำเภอ รวม 

เมือง

ตรัง 
กันตัง 

ปะ

เหลียน 

ย่านตา

ขาว 

สิ

เกา 

ห้วย

ยอด 

วัง

วิเศษ 

นา

โยง 
รัษฎา 

หาด

สำราญ 
 

รวม 161 64 73 55 46 70 31 27 31 17 575 

เตรยีมอนุบาล 19 19 22 11 17 19 9 7 9 5 137 

เตรยีมอนุบาล-ประถม 3                   3 

เตรยีมอนุบาล-มัธยมต้น 1                   1 

เตรยีมอนุบาล-มัธยมปลาย 1                   1 

อนุบาล-ประถม 39 29 38 33 22 31 16 13 15 9 245 

อนุบาล-มัธยมต้น 9 10 7 4 4 10 2 4 4 1 55 

อนุบาล-มัธยมปลาย 7 1 1               9 

ประถม   1                 1 

ประถม-มัธยมตน้             1       1 

ม.ต้น-ม.ปลาย 9 2 3 5 1 6 2 2 1 1 32 

ปวช.-ปวส. 5 1 1     1         8 

ปวช. ปวส. ปรญิญาตร ี 1                   1 

ปวส. ปรญิญาตร ี 1                   1 

ปรญิญาตร ี 3     1             4 

ปรญิญาตร-ีปรญิญาโท 2       1           3 

นอกระบบ 60 1 1 1 1 3 1 1 2 1 72 

การศึกษาพิเศษ 1                   1 
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จำนวนนักเรยีน/นักศกึษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด 

ระดับการศึกษา 
นักเรียน / นักศึกษาจังหวัดตรัง ปกีารศึกษา 2562 รวม 

สพฐ. สช. เทศบาล ตชด. พศ. สพล. สอศ. สธ. สกอ. กศน.  

รวมทั้งสิ้น 68,751 37,020 16,094 212 105 849 6,406 870 10,794 7,400 148,501 

เตรยีมอนุบาล  103 8,409        8,512 

อ.1 1,093 1,996 704 9       3,802 

อ.2 4,226 2,272 720 22       7,240 

อ.3 4,533 2,446 723 28       7,730 

รวมก่อนประถม 9,852 6,714 2,147 59 - - - - - - 18,772 

ป.1 5,473 2,795 777 30       9,075 

ป.2 5,201 2,760 712 25       8,698 

ป.3 5,142 2,575 663 23       8,403 

ป.4 5,307 2,634 565 30       8,536 

ป.5 5,383 2,656 501 24       8,564 

ป.6 5,393 2,695 538 21       8,647 

รวมประถม 31,899 16,115 3,756 153 - - - - - - 51,923 

ม.1 5,850 2,033 475  23 67     8,448 

ม.2 5,471 1,906 477  21 69     7,944 

ม.3 4,972 1,680 497  29 73     7,251 

รวมมัธยมต้น 16,293 5,619 1,449 - 73 209 - - - - 23,643 

ม.4 3,735 925 142  13 64     4,879 

ม.5 3,549 818 100  6 57     4,530 

ม.6 3,279 838 91  13 49     4,270 

รวมมัธยมปลาย 10,563 2,581 333 - 32 170 - - - - 13,679 

ปวช.1       1,606    1,606 

ปวช.2       1,340    1,340 

ปวช.3       1,247    1,247 

รวม ปวช. - - - - - - 4,193 - - - 4,193 

ปวส.1       1,035 58   1,093 

ปวส.2       1,086 63   1,149 

รวม ปวส. - - - - - - 2,121 121 - - 2,242 

ปรญิญาตร ี      470 92 749 10,421  11,732 

ปรญิญาโท         373  373 

นอกระบบ  5,888        7,400 13,288 

การศึกษาพิเศษ 144          144 
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                    ข้อมูลดา้นโอกาสทางการศึกษา 

 
ตารางร้อยละการเข้าเรยีนระดับก่อนประถมศึกษาของประชากรช่วงอายุ 3-5 ปี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ตารางร้อยละการเข้าเรยีนระดับประถมศึกษาของประชากรช่วงอายุ 6-11 ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ ประชากรวัยเรียน จ านวนนักเรียน
ร้อยละการเข้าเรียนของประชากร

ช่วงอายุ 3-5 ปี
3 ปี 6,948 4,956 71.33
4 ปี 7,438 5,674 76.28
5 ปี 7,989 7,571 94.77
รวม 22,375 18,201 81.35

อายุ ประชากรวัยเรียน จ านวนนักเรียน
ร้อยละการเข้าเรียนของประชากร

ช่วงอายุ 6-11 ปี
6 ปี 8,152 8,060 98.87
7 ปี 8,719 8,573 98.33
8 ปี 8,609 8,354 97.04
9 ปี 8,271 8,218 99.36
10 ปี 8,521 8,403 98.62
11 ปี 8,689 8,563 98.55
รวม 50,961 50,171 98.45
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ตารางร้อยละการเข้าเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนต้นของประชากรช่วงอายุ 12-14 ป ี

 
 
 
 

 
 
 

 

ตารางร้อยละการเข้าเรยีนระดับประถมศึกษาของประชากรช่วงอายุ 15-17 ปี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

อายุ ประชากรวัยเรียน จ านวนนักเรียน
ร้อยละการเข้าเรียนของประชากร

ช่วงอายุ 12-14 ปี
12 ปี 8,737 8,117 92.90
13 ปี 8,839 8,355 94.52
14 ปี 8,692 7,839 90.19
รวม 26,268 24,311 92.55

อายุ ประชากรวัยเรียน จ านวนนักเรียน
ร้อยละการเข้าเรียนของประชากร

ช่วงอายุ 15-17 ปี
15 ปี 8,404 6,204 73.82
16 ปี 8,206 4,767 58.09
17 ปี 8,475 4,574 53.97
รวม 25,085 15,545 61.97
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ตารางข้อมูลร้อยละของนักเรยีนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) แต่ละวิชาและคะแนนเฉลี่ย 4 วิชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 มัธยมศกึษา ปีที่ 3 และมัธยมศกึษาปีที่ 6 จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561  

ชั้น 

จำนวน

นักเรียน

ที่เข้า

สอบ 

รายวชิา เฉล่ีย 4 รายวชิา 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วทิยาศาสตร์ 
สังคม ศาสนา

และวัฒนธรรม 

จำนวนนักเรียนที่

มคีะแนนเฉล่ีย 4 

รายวชิา ผ่าน

เกณฑ์ ร้อยละ 

50 

จำนวน

นักเรียน

ที่ผ่าน

เกณฑ์

ร้อยละ 

50 

คิด

เป็น

ร้อย

ละ 

จำนวน

นักเรียน

ที่ผ่าน

เกณฑ์

ร้อยละ 

50 

คิด

เป็น

ร้อย

ละ 

จำนวน

นักเรียน

ที่ผ่าน

เกณฑ์

ร้อยละ 

50 

คิด

เป็น

ร้อย

ละ 

จำนวน

นักเรียน

ที่ผ่าน

เกณฑ์

ร้อยละ 

50 

คิด

เป็น

ร้อย

ละ 

จำนวน

นักเรียน

ที่ผ่าน

เกณฑ์

ร้อยละ 

50 

คิด

เป็น

ร้อย

ละ 
จำนวน

(คน) 

ร้อย

ละ 

ประถมศึกษา

ปทีี่ 6 
8,094 2,455 30.33 5,768 71.26 1,905 23.54 2,213 27.34  -  - 3,085 38.11 

มัธยมศึกษา

ปทีี่ 3 
6,581 888 13.49 4,560 69.28 308 4.68 1,099 16.7  -  - 1,713 26.04 

มัธยมศึกษา

ปทีี่ 6 
3,984 748 18.78 2,057 51.66 445 11.42 294 7.38 257 6.45 760 19.08 
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ตารางข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ย/ร้อยละจำนวน นร.ท่ีได้คะแนน 50% ขึ้นไป) จำแนกรายวิชา 

เปรียบเทยีบระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ภาคใต้ ศธภ.6 ศธจ.ตรัง สพฐ. สพป. สช. 

อปท. ตชด. และตามขนาดโรงเรียน 

คำอธิบายลำดับย่อย 

วชิา : คณิตศาสตร์ วชิา : ภาษาไทย วชิา : ภาษาอังกฤษ วชิา : วิทยาศาสตร์ 

คะแนน

เฉล่ีย 

 ร้อยละ

จำนวน นร.ที่

ได้คะแนน 

50% ขึน้ไป  

คะแนน

เฉล่ีย 

 ร้อยละ

จำนวน นร.ที่

ได้คะแนน 

50% ขึน้ไป  

คะแนน

เฉล่ีย 

 ร้อยละ

จำนวน นร.ที่

ได้คะแนน 

50% ขึน้ไป  

คะแนน

เฉล่ีย 

 ร้อยละจำนวน 

นร.ที่ได้คะแนน 

50% ขึน้ไป  

ประเทศ 37.5          26.06  55.90          66.09  39.24          22.86  39.93          21.44  

กระทรวงศึกษาธิการ 37.8          26.65  56.02          66.38  39.40          23.14  40.09          21.85  

ภาคใต้ 35.72          23.44  53.67          60.00  37.43          19.52  38.93          20.15  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 38.03          27.10  57.25          68.78  39.47          23.44  41.06          24.06  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรัง 39.8          30.33  58.39          71.26  39.24          23.54  42.27          27.34  

สพฐ. 36.18          23.96  56.44          67.58  34.54          13.98  40.1          20.75  

สพป. 36.18          23.96  56.44          67.58  34.54          13.98  40.1          20.75  

สช. 48          44.71  62.98          80.13  48.93          43.69  47.07          41.60  

อปท. 32.9          18.41  53.66          61.05  34.89          12.60  38.71          17.83  

ตชด. 29.05            9.52  52.98          71.43  30.48              -    37.98          14.29  

ร.ร. ขนาดเล็กภายในจังหวัด 35.6          23.11  55.8          66.56  34.19          12.72  39.74          19.61  

ร.ร. ขนาดกลางภายในจังหวัด 36.55          24.54  57.15          69.17  37.41          19.71  41.02          23.73  

ร.ร. ขนาดใหญ่ภายในจังหวัด 44.65          39.26  60.87          76.09  43.3          32.47  44.69          34.79  

ร.ร. ขนาดใหญ่พิเศษภายในจังหวัด 57.7          60.27  67.75          86.71  57.32          61.18  51.62          54.83  

ร.ร. ในเมืองภายในจังหวัด 46.79          42.46  62.35          78.46  46.78          38.56  46.35          39.70  

ร.ร. นอกเมืองภายในจังหวัด 36.6          24.79  56.57          67.97  35.79          16.67  40.41          21.69  
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ตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ย/ร้อยละจำนวน นร.ท่ีได้คะแนน 50% ขึ้นไป) จำแนกรายวิชา 

เปรียบเทยีบระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ภาคใต้ ศธภ.6 ศธจ.ตรัง สพฐ. สพม. สพป. 

สช. อปท. สถาบันพลศกึษา, พศ. และขนาดโรงเรียน 

คำอธิบายลำดับย่อย 

วชิา : คณิตศาสตร์ วชิา : ภาษาไทย วชิา : ภาษาอังกฤษ วชิา : วทิยาศาสตร์ 

คะแน

นเฉล่ีย 

 ร้อยละ

จำนวน 

นร.ที่ได้

คะแนน 

50% 

ขึน้ไป  

คะแนน

เฉล่ีย 

 ร้อยละ

จำนวน 

นร.ที่ได้

คะแนน 

50% 

ขึน้ไป  

คะแนน

เฉล่ีย 

 ร้อยละ

จำนวน 

นร.ที่ได้

คะแนน 

50% 

ขึน้ไป  

คะแนน

เฉล่ีย 

 ร้อยละ

จำนวน นร.

ที่ได้คะแนน 

50% ขึน้ไป  

ประเทศ 30.04  9.41  54.42 60.27  29.45 5.89  36.10 11.57  

ศึกษาธิการ 30.48 10.10  54.93 61.46  29.75 6.41  36.42 12.27  

ภาคใต้ 29.09 8.70  53.19 56.85  28.52 4.14  35.72 11.38  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 30.95 10.75  56.46 65.02  29.47 5.51  36.97 13.55  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรัง 33.00 13.49  58.36 69.28  29.32 4.68  38.46 16.70  

สพฐ. 31.85 11.17  57.73 67.80  28.6 3.20  37.94 15.03  

สพม. 33.35 13.32  59.21 71.15  29.1 3.83  38.78 17.05  

สพป. 24.51 0.65  50.52 51.42  26.14 0.13  33.86 5.17  

สช. 38.18 22.77  62.15 78.18  32.23 10.24  41.02 24.12  

อปท. 27.75 5.67  53.08 58.07  26.69 0.28  35.59 8.50  

สถาบันพลศึกษา 22.32 -    45.82 39.19  26.38 -    32.43 5.41  

พศ. 21.83 4.17  45.5 25.00  23.33 -    30.25 4.17  

ร.ร.ขนาดเล็กภายในจังหวัด 25.21 1.85  51.58 52.87  26.06 0.19  34.02 5.94  

ร.ร.ขนาดกลางภายในจังหวัด 29.7 8.36  54.35 59.94  28 3.62  36.55 12.04  

ร.ร.ขนาดใหญ่ภายในจังหวัด 29.64 7.12  56.12 67.20  27.48 1.86  36.33 10.27  

ร.ร.ขนาดใหญ่พเิศษภายในจังหวัด 44.43 32.44  69.27 91.31  34.51 11.00  45.28 34.71  

ร.ร.ในเมืองภายในจังหวัด 39.53 24.47  63.42 79.49  32.8 10.28  42.38 27.11  

ร.ร.นอกเมืองภายในจังหวัด 28.43 5.83  54.83 62.15  26.89 0.77  35.73 9.44  
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ตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ย/ร้อยละจำนวน นร.ท่ีได้คะแนน 50% ขึ้นไป) จำแนกรายวิชา 

เปรียบเทยีบระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ภาคใต้ ศธภ.6 ศธจ.ตรัง สพฐ. สพม. สพป. 

สช. อปท. สถาบันพลศกึษา, พศ. และขนาดโรงเรียน 

 

คำอธบิายลำดับย่อย 

วิชา : คณิตศาสตร์ วิชา : ภาษาไทย วิชา : ภาษาอังกฤษ วิชา : วิทยาศาสตร์ 
วิชา : สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

คะแนน

เฉลี่ย 

 ร้อยละ

จำนวน 

นร.ที่ได้

คะแนน 

50% ขึ้นไป  

คะแนน

เฉลี่ย 

 ร้อยละ

จำนวน 

นร.ที่ได้

คะแนน 

50% ขึ้นไป  

คะแนน

เฉลี่ย 

 ร้อยละ

จำนวน นร.ที่

ได้คะแนน 

50% ขึ้นไป  

คะแนน

เฉลี่ย 

 ร้อยละ

จำนวน 

นร.ที่ได้

คะแนน 

50% ขึ้นไป  

คะแนน

เฉลี่ย 

 ร้อยละ

จำนวน นร.ที่

ได้คะแนน 

50% ขึ้นไป  

ประเทศ 30.72 15.32 47.31 44.26 31.41 12.73 30.51 5.71 35.16 4.76 

ศึกษาธิการ 31.28 16.04 47.84 45.68 31.89 13.46 30.77 6.02 35.37 5.04 

ภาคใต้ 28.53 12.46 45.14 39.57 29.26 8.77 29.29 4.36 34.06 3.70 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 31.00 15.29 48.39 46.97 31.41 11.94 30.49 5.35 35.41 4.28 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัด ตรัง 33.57 18.78 50.03 51.66 31.04 11.42 31.74 7.38 36.38 6.45 

สพฐ. 32.9 17.42 49.8 50.81 30.51 10.39 31.56 7.17 36.13 5.89 

สพม. 32.95 17.47 49.84 50.96 30.55 10.42 31.59 7.19 36.15 5.91 

สพป. 16.39 - 35.11 - 17.64 - 20.62 - 31 - 

สช. 36.35 24.29 51.24 55.10 33.36 15.89 32.92 9.16 37.65 8.81 

อปท. 39.68 26.60 57.13 72.34 34.03 13.83 31.33 3.19 37.79 8.51 

สถาบันพลศึกษา 19.29 - 29.03 2.56 20.67 - 23.72 - 27.85 - 

พศ. 15.42 - 36.17 33.33 23.75 - 28.93 - 34.67 - 

ร.ร.ขนาดเล็กภายในจังหวัด 21.89 3.51 41.96 30.70 23.31 - 26.49 0.88 32.67 0.88 

ร.ร.ขนาดกลางภายใน

จังหวัด 30.06 14.25 45.06 35.71 28.42 9.91 30.84 9.30 34.28 5.34 

ร.ร.ขนาดใหญ่ภายในจังหวัด 28.81 11.32 47.95 46.47 27.73 3.57 28.82 1.87 34.74 1.45 

ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษภายใน

จังหวัด 41.74 30.41 56.99 72.40 36.85 20.30 35.43 10.76 39.99 12.11 

ร.ร.ในเมืองภายในจังหวัด 40.58 29.43 54.4 63.77 36.04 20.44 34.95 12.83 38.9 11.47 

ร.ร.นอกเมืองภายในจังหวัด 26.65 8.24 45.71 39.69 26.1 2.50 28.56 2.00 33.89 1.50 
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นักเรียน คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย นักเรียน คะแนนรวม ร้อยละ นักเรียน คะแนนรวม ร้อยละ

ศธภ.6 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน 16.00      673.12       42.07  21.00       1,741.25        41.46 -         -             -       

ศธภ.6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 33.00      1,248.69     37.84  23.00       1,788.75        38.89 25.00      1,797.50       35.95    

ศธภ.6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 3,797.00  162,023.22  42.67  3,556.00   283,740.45    39.90 2,860.00   209,766.14    36.67    

ศธภ.6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 68 2869.49 42.20  137.00     11,281.89      41.17 204.00     15,371.25     37.67    

ศธภ.6 ภาพรวม 3,914.00 166,814.52 42.62  3,737.00  298,552.34    39.95    3,089.00  226,934.89   36.73    

กระบ่ี ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน 16.00     673.12       42.07  21.00      1,741.25       41.46    -         -             -       

กระบ่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 586.00    24,447.02    41.72  622.00     51,848.75      41.68    435.00     33,842.50     38.90    

กระบ่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน -         -              -       5.00        438.75         43.88    

กระบ่ี ภาพรวม 602.00    25,120.14   41.73  643.00    53,590.00     41.67    440.00    34,281.25    38.96    

ตรัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 873.00    36,369.28    41.66  832.00     68,667.50      41.27    748.00     55,486.25     37.09    

ตรัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 53.00      2,203.24     41.57  51.00       4,190.00        41.08    98.00      7,468.75       38.11    

ตรัง ภาพรวม 926.00    38,572.52   41.65  883.00    72,857.50     41.26    846.00    62,955.00    37.21    

พังงำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 33.00      1,248.69     37.84  23.00       1,788.75        38.89    25.00      1,797.50       35.95    

พังงำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 476.00    20,802.25    43.70  484.00     41,380.00      42.75    324.00     24,666.25     38.07    

พังงา ภาพรวม 509.00    22,050.94   43.32  507.00    43,168.75     42.58    349.00    26,463.75    37.91    

ภูเก็ต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 1,114.00  49,555.11    44.48  923.00     80,365.00      43.54    855.00     67,326.25     39.37    

ภูเก็ต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 3.00       141.87       47.29  82.00       6,956.25        42.42    96.00      7,287.50       37.96    

ภูเก็ต ภาพรวม 1,117.00 49,696.98   44.49  1,005.00  87,321.25     43.45    951.00    74,613.75    39.23    

ระนอง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 361.00    14,940.81    41.39  316.00     26,000.00      41.14    259.00     19,426.25     37.50    

ระนอง ภาพรวม 361.00    14,940.81   41.39  316.00    26,000.00     41.14    259.00    19,426.25    37.50    

สตูล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 387.00    15,908.75    41.11  379.00     15,479.20      41.55    239.00     9,018.64       37.73    

สตูล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 12.00      524.38       43.70  4.00        135.64          33.91    5.00        176.25         35.25    

สตูล ภาพรวม 399.00    16,433.13   41.19  383.00    15,614.84     40.77    244.00    9,194.89      37.68    

จงัหวัด สังกัด
 ปีการศึกษา 2561  ปีการศึกษา 2560  ปีการศึกษา 2559

 

 

ตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  

ระดับ ปวช. 3จำแนกตามจังหวัด สังกัด เปรียบเทยีบปีการศึกษา 2559 -2561 
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ตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ในพื้นที่จังหวัดตรัง  ระดับ ปวช. 3  

รายวิชา  ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช.  เปรียบเทยีบ

ระดับประเทศ ภูมิภาค และสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 -2561 

 

  

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

ระดับประเทศ 43.83 37.93 41.6 42.21

ระดับภูมภิำค 43.99 38.08 42.16 42.78

ระดับจังหวัด 43.21 37.21 41.26 41.65

เทคนิคพณิชยกำรสยำม 40.78 36.34  -  -

โปลีเทคนิคตรัง 43.05 38.13 41.84 41.84

วิทยำลัยกำรอำชีพกันตัง 39.45 30.57 39.99 39.91

วิทยำลัยกำรอำชีพตรัง 41.11 36.49 39.46 40.22

วิทยำลัยกำรอำชีพปะเหลียน 44.61 35.74 38.48 37.39

วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด 43.22 35.29 40.38 41.77

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 41.54 39.14 43.25 39.7

วิทยำลัยเทคนิคตรัง 45.16 38.87 42.96 43.57

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรัง 36.85 34.78 38.46 35.67

วิทยำลัยอำชีวศึกษำสหตรัง 44.09 38.48 40.58 41.16

ค าอธิบายล าดับย่อย
คะแนนเฉล่ีย

กรำฟแสดงค่ำคะแนนเฉล่ียของ

จังหวัดตรัง
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ตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส. 2 รายวิชา  

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เปรยีบเทยีบระดับประเทศ ภูมิภาค และ

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 -2561 

 

  

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2561

ระดับประเทศ 41.69 37.35 37.11 40.04

ระดับภูมภิำค 40.55 36.20 36.42 39.23

ระดับจังหวัด 40.81 37.36 37.05 40.71

เทคนิคพณิชยกำรสยำม 38.91 34.53  -  -

โปลีเทคนิคตรัง 42.15 43.09 41.81 44.21

วิทยำลัยกำรอำชีพกันตัง 37.21 36.85 36.96 38.04

วิทยำลัยกำรอำชีพตรัง 40.04 35.56 35.77 38.95

วิทยำลัยกำรอำชีพปะเหลียน 38.60 33.22 34.77 38.68

วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด 41.62 34.84 35.64 39.14

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 40.53 38.51 35.01 40.94

วิทยำลัยเทคนิคตรัง 41.45 38.65 37.92 42.00

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรัง 38.63 37.86 28.13 33.66

วิทยำลัยอำชีวศึกษำสหตรัง 42.07  - 37.47 43.47

ค าอธิบายล าดับย่อย
คะแนนเฉล่ีย

กรำฟแสดงค่ำคะแนนเฉล่ียของจังหวัดตรัง
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ตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรยีน 

 N-NET เปรียบเทยีบระดับภาค ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2559 -2561 

 

 

 

ตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรยีน  

N-NET ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562    

เปรียบเทยีบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด จำแนกตามวิชา 

ระดบั 
วชิา 

ทกัษะการ
เรยีน 

ความรู้
พืน้ฐาน 

การประกอบ
อาชพี 

ทกัษะการด าเนิน
ชวีติ 

การพฒันา
สงัคม 

ระดบัประเทศ 47.29 41.34 38.36 49.7 46.86 

ระดบัภาค 46.16 39.89 36.44 49.95 44.44 
  

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561

ภาค 6 41.36 43.71 43.12 40.63 40.25 39.97 34.43 37.03 36.66

กระบ่ี 41.79 40.42 43.73 39.94 38.91 37.75 34.16 36.42 36.77

ตรัง 44.76 43.32 43.02 41.38 40.49 40.16 34.33 37.34 36.08

พังงำ 39.59 45.39 40.47 44.37 43.06 43.83 36.87 39.19 38.97

ภูเก็ต 52.32 47.84 50.99 44.64 42.85 44.10 37.46 41.18 40.35

ระนอง 38.96 42.39 38.26 40.21 39.68 40.49 33.20 36.19 35.41

สตูล 39.13 42.25 47.03 39.04 39.14 38.14 32.91 34.56 35.11

จงัหวัด 

กรำฟแสดงค่ำ

คะแนนเฉล่ีย

ของจังหวัดตรัง

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรยีน 

 N-NETระดับมัธยมศกึษาศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562    

เปรียบเทยีบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด จำแนกตามวิชา 

 

ระดับ 

วิชา 

ทักษะการ

เรียน 

ความรู้

พืน้ฐาน 

การประกอบ

อาชีพ 

ทักษะการดำเนิน

ชีวติ 

การพัฒนา

สังคม 

ระดับประเทศ 39.54 33.8 37.83 45.05 32.12 

ระดับภาค 42.25 34.16 39.77 47.64 33.54 

ระดับจังหวัด 40.18 33.47 39.41 47.38 32.78 

 

ตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรยีน  

N-NET ระดับมัธยมศกึษาศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562    

เปรียบเทยีบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด จำแนกตามวิชา 

 

ระดับ 

วิชา 

ทักษะการ

เรียน 

ความรู้

พืน้ฐาน 

การประกอบ

อาชีพ 

ทักษะการดำเนิน

ชีวติ 

การพัฒนา

สังคม 

ระดับประเทศ 35.73 28.26 39.07 32.61 32.42 

ระดับภาค 37.2 29.09 42.17 35.31 34.67 

ระดับจังหวัด 36.8 28.94 41.42 35.63 34.05 
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ตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรยีน  

N-NET ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น จังหวัดตรัง   

เปรียบเทยีบระดับการศึกษา ปี 2560 -2562  จำแนกตามวิชา 

 

วิชา ปี 2560 ปี 2561  +/- ปี 2562  +/- 

ทักษะการเรียน 39.32 38.63 -0.69 40.18 1.55 

ความรูพ้ืน้ฐาน 31.19 34.02 2.83 33.47 -0.55 

การประกอบอาชีพ 40.43 47.77 7.34 39.41 -8.36 

ทักษะการดำเนินชีวติ 50.45 47.46 -2.99 47.38 -0.08 

การพัฒนาสังคม 39.03 36.77 -2.26 32.78 -3.99 

ร้อยละ 40.08 40.93 0.85 38.64 -2.29 
 

 

ตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรยีน  

N-NET ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จังหวัดตรัง   

เปรียบเทยีบระดับการศึกษา ปี 2560 -2562  จำแนกตามวิชา 

 

วิชา ปี 2560 ปี 2561  +/- ปี 2562  +/- 

ทักษะการเรียน 38.6 41.4 2.8 36.8 -4.6 

ความรูพ้ืน้ฐาน 28.3 27.3 -1.0 28.9 1.7 

การประกอบอาชีพ 43.9 48.4 4.5 41.4 -6.9 

ทักษะการดำเนินชีวติ 43.4 45.4 2.0 35.6 -9.7 

การพัฒนาสังคม 24.8 31.3 6.6 34.1 2.7 

ร้อยละ 35.8 38.8 3.0 35.4 -3.4 
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                         ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

 

ตารางข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 – 2562 

 
 

ตารางข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562  แยกอำเภอ 

 
 

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
อ ำเภอกันตัง 1 3 4 5 3 4 20
อ ำเภอนำโยง - - - 3 - 3 6
อ ำเภอปะเหลียน - 4 5 4 4 6 23
อ ำเภอเมอืงตรัง - 1 4 3 3 5 16
อ ำเภอย่ำนตำขำว - 2 6 4 6 4 22
อ ำเภอรัษฎำ - - 2 2 2 3 9
อ ำเภอวังวิเศษ - - 2 2 3 1 8
อ ำเภอสิเกำ - - 1 1 3 2 7
อ ำเภอห้วยยอด - - 3 3 6 5 17
อ ำเภอหำดส ำรำญ - - - - 3 3 6

รวม 1 10 27 27 33 36 134

อ าเภอ
จ านวนนักเรียน

รวม

76 
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    ส่วนที่ 2  

      บริบทที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2562–2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 

เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์       

การพัฒนาภาคใต้ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา

จังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 -2564 และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชือ่มโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   

       คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-

2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย   

และยุทธศาสตร ์ดังนี้  

   วิสัยทัศน์  

   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา            

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

   ความ มั่ นคง  หมายถึ ง หมายถึ ง  ก ารมีค วามมั่ นคงปลอดภั ยจ ากภั ยและ               

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน 

ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ

เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมอืงที่มั่นคงเป็นกลไก        
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ที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดอง       

และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับ       

วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สิน 

   ความมั่งคั่ ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี       

ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดี 

มีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง            

ทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความ

ยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ

ต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา              

ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ    

และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง  

การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา 

นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์     

ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้       

การรักษา และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี     

ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิต

และการบริโภค เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพือ่ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม

อย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ   และยั่งยืน 

   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ

ของประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี 
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ภาครัฐของประชาชนเพื่ อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา              

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

    1) ความอยู่ดีมสีุขของคนไทยและสังคมไทย 

    2) ขดีความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม และความยั่ งยื นของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการใหบ้ริการของภาครัฐ   

   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของ

สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือประเทศชาติ

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 

ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น

การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ใหม้ีความพร้อมสามารถรับมอืกับ

ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ

บูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน 

และมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการ   

ของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่น ๆ ใหส้ามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ 

ได้แก่  

    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

ประเพณี  วิถี ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ งความได้ เปรียบ             

เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้

สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 

    2) “ปรับปัจจุบั น” เพื่ อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐาน           

ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ

อนาคต 
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  3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่ 

รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์        

ที่ รองรับอนาคต บนพื้ นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบั น  พร้อมทั้ งการส่ งเสริม 

และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส

ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง        

การเพิ่มขึ้นของคนชัน้กลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

     3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง   

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร

ยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม              

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วม

คิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิน     

ในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ

พร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี

คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ        

ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

        5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 

ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน

ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน 

และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น

การดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน  อันจะนำไปสูค่วามยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จรงิ 

   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครฐั มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพือ่ 
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ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ

บทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน

มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์

ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม   ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา

ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง

ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์

สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 

นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล             

มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม    

มีการบรหิารที่มปีระสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรม 

 

  2. แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) 

       ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมี

พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน

จัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง   

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง          

การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 

ซึง่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 14 ประเด็น 26 แผนย่อย ดังนี้ 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (1) ประเด็น ความมั่นคง 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน    

5 แผนเกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ จำนวน 2 แผน ดังนี้ 

   แผนย่อย 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

     3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

    2) เสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย   อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข   โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง 
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ความสำคัญของสถาบันหลักของชาต ิรณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมใิจในความเป็นคนไทยและ

ชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่

ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ  ให้เกิดความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราช

กรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ 

   แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 

    3.2.1 แนวทางการพัฒนา 

     ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 

    1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตั้งแต่ต้นน้ำ -กลางน้ำ - ปลายน้ำ ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (5) การป้องกัน         

ยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้   

ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (6) 

การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสมโดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไป       

ยุ่งเกีย่วกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัวโรงเรียน และชุมชน 

   2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/

ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซ

เบอร์ ซึ่งได้แก่การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล   

การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วน  

อันกระทบต่อประชาชนรวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

     9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการ

กับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนำในการดำเนินงานแก้ไขและ

ป้องกันปัญหาตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่       

การปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง 

พร้อมนำความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศและนานาชาติต่อไป 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) ประเด็น การเกษตร 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน     

6 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้ 

   แผนย่อย 3.5 เกษตรอัจฉรยิะ 

     3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
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  2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี   

และนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้าน

การผลิตและการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนา

เกษตรกรใหเ้ป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มขีีดความสามารถในการแข่งขนั 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็น การท่องเที่ยว 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน    

6 แผน เกี่ยวข้องกับสำนกังานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี ้

   แผนย่อย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

3.6.1 แนวทางการพัฒนา 

    4) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน  

ให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพืน้ที ่

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (6) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย  

แผนย่อย จำนวน 6 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี ้

     แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 

     3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

    ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ทุกกลุ่ม และผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการพัฒนาเมือง

ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

    1) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ของภาค ได้แก่  กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่  ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิ เศษ           

ภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมือง    

ขนาดใหญใ่นระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ 

    2) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มี

ในพื้นที ่เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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ของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนา   

แบ่งตามภาคได้ดังนี้ 

    ภาคเหนือ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม และการเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ

โครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคมแก่พืน้ที่โดยรอบ 

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการพัฒนาการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ใหม่การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

ทางสังคม  แก่พื้นที่โดยรอบ 

    ภาคกลางและตะวันออก เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

ทางสังคมแก่พื้นทีโ่ดยรอบ 

   ภาคใต้ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรม

การเกษตรครบวงจร และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทาง

สังคมแก่พืน้ที่โดยรอบ 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยแผนย่อย 

จำนวน 3 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ จำนวน 3 แผน ดังนี้ 

   แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

    3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

    4) พัฒนาศกัยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 

รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมท่องเที่ยว     

จัดพืน้ทีเ่พื่อการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพืน้ที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดสีำหรับ

การท่องเที่ยวในพืน้ที่ 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

    5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สำหรับการทำวิจัยต่อยอดเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  และ

ศูนย์บริการ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น

แหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ของภูมิภาคอาเซียน 
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    6) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่า

อยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ

นโยบาย 

   แผนย่อย 3.2 การพัฒนาพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

     4) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ให้ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ       

การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเล   ป่าไม้และป่าชายเลน ให้มคีวามอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 

    5) รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวช้ันนำ     

แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝั่งอันดามัน และพัฒนา      

เป็นพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงนเิวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

   แผนย่อย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน 

    3.3.1 แนวทางการพัฒนา 

    2) ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาพื้ นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน        

ตามศักยภาพโดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม 

รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

และเป็นพื้นที่หลักในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค 

ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม   

ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ

วัฒนธรรม 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

ประกอบด้วยแผนย่อย จำนวน 3 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้ 

  แผนย่อย 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต

สาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 

    3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

    2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์  วินัย คุณ  ธรรม จริยธรรม และด้าน

สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตาม

พระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดใหม้ีการเรียนรูท้างศาสนา ศลิปะและ

วัฒ น ธรรม ของชาติ และภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น  รวม ทั้ งก ารตระหนั ก รู้  แล ะการมี ส่ วน ร่ วม                    

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรบัการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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    5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

การสื่อสารเพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นำการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล

และองค์กร โดยการยกย่องผู้นำที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่งเสริม

สนับสนุนให้มกีลไกการดำเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจติสาธารณะและจติอาสาเพือ่สังคมและ

ส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน ์

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย     

แผนย่อยจำนวน 5 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ จำนวน 4 แผน ดังนี้ 

   แผนย่อย 3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพมนุษย์ 

    3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

   2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก

ห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

ของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม        

ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมรวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุน        

การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการ

พัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และ

ติดตามการดำเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่าง

เป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูก

เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ 

และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอือ้แก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

    3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยง     

และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริม

และสร้างศักยภาพของการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มี

ความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่

การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศไทยในอนาคตรวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการ 
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ของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวม

ผูสู้งอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์

ต่อประเทศชาต ิ

   แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถงึปฐมวัย 

    3.2.1 แนวทางการพัฒนา 

    3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่

ดีที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด

ความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง 

ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ จริยธรรม 

และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนา

ทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มี

พัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มพีัฒนาการอย่างรอบด้าน 

   แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรยีน/วัยรุ่น 

    3.3.1 แนวทางการพัฒนา 

    1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะ

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 

การทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 

    2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

   3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน

ทักษะทีเ่ชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 

4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ         

การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่

ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

   แผนย่อย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศกัยภาพวัยแรงงาน 

3.4.1 แนวทางการพัฒนา 

    1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี

สมัยใหม ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลติภาพเพิ่มขึ้นใหก้ับประเทศ 
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    2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจ    

และทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง

สร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่ดีให้กับวัยทำงานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

    3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 

และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่  ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทำงาน       

และสร้างงาน 

   แผนย่อย 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

    1) ส่งเสริมการมีงานทำของผูสู้งอายุใหพ้ึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็น

พลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและ

การคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนา

ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะ   

การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 

    3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งจัด

สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสม

กับผู้สูงอายุเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่

อาศัยใหเ้อือ้ต่อการใชชี้วติของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  ประกอบด้วย     

แผนย่อยจำนวน 2 แผน เกีย่วข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ จำนวน 2 แผน 

   แผนย่อย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

     3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

     1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่  21 ประกอบด้วย 4 

แนวทางย่อยได้แก่ (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้

ฐานความรู้ และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะใหไ้ด้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาช้ันนำทีไ่ด้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

เกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตร

และรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน

อาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการ  

จัดการศกึษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรูท้ี่ผูกกับงานเพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศกึษาที่ 
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สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกำลังคนที่มี

สมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพใน

การสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึง มีนักวิจัย

และนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ

การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่  21 มีการผสมผสาน

เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎกีารเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา

เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มี

ปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้  เชิงบูรณาการ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 

มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถ

นำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการ

เรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้  ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะ

ชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียนมีเนื้อหาที่ไม่ยึด

ติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงาน 

    2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 

ได้แก่ (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการ      

การเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน

อาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่

ตนเองสอน (2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตัง้แต่การดึงดูด คัดสรรผูม้ีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็น

ครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะใน

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมี

ครูที่ชำนาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่

เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบ     การอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่าน

การศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับ

นานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม

ทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบ

ประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน

สาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ  และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแ้ก่ผูเ้รียน และมีอัตรากำลังเพียงพอ 
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ต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

    3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

ประกอบด้วย 6 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ     

โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมี

โครงสร้างแรงจูงใจ และความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบ ที่เหมาะสม 

(2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีการกำหนด

มาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในด้านความพร้อมของโครงสร้าง

พื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบช้ัน ครบวิชา จำนวน

พนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษามีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น    

มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล ทักษะภาษาที่  3 ทักษะและความรู้ ในการประกอบอาชีพใหม่  ๆ อย่างคล่องตัว  เพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน

ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้คิดเลข

เป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศกึษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ 

และการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผล   ในเชิงทักษะที่

จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัย   และใช้เทคโนโลยี

ในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  ซึ่ งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ

ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

    4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ 

(1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น             

(2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะ

วิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม(4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม   

สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) 

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
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    5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อยได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความ

เช่ียวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ

มาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐานสำหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อ

เป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงานและมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์    

อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยำมากขึ้นเป็น

ระยะ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร     

ในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค (3) จัดให้มี

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษาและสำหรับประชาชน 

และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้าน  

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

   แผนย่อย 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

    3.2.1 แนวทางการพฒันา 

   1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก       

การคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม

สนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา 

ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุน

มาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ            

มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (17) ประเด็น  ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกัน

ทางสังคม ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 2 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จำนวน 1 แผน ดังนี้ 

   แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสุขภาพ 

    3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
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    1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยกำหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ำของ

สวัสดิการแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วง

วัยต้องเจอสภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ทำให้ตอ้งสูญเสียรายได้ เพื่อเป็นหลักประกันใน

การดำเนินชีวิตทางสังคมได้ โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนบริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครอง

อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม สำหรับ

ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการ

จัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิด

ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย  

แผนย่อย จำนวน 5 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ จำนวน 2 แผน ดังนี้ 

   แผนย่อย 3.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศ 

    3.3.1 แนวทางการพัฒนา 

   3) มุ่ งเป้าสู่การลงทุนที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเอื้ออำนวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และ

การคลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจให้ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซ         

เรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ      

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล กำหนดให้โครงการลงทุน     

ขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้ง

ความเสีย่งจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

   แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

    3.5.1 แนวทางการพัฒนา 

    1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม   

และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐใหเ้อื้อต่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโต   

ที่มคีุณภาพในอนาคตสร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู ้และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
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และสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรก         

ในหลักสูตรการศกึษาและ/หรอืการจัดการเรียนรู้ตลอดชวีิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (20) ประเด็น การบริการประชาชน        

และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน  และ

ประสิทธิภาพภาครัฐประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 5 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธิการ จำนวน 4 แผน ดังนี้ 

   แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบรกิารประชาชน 

3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

   1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการ

เชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ         

ของผู้รับบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ      

การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มี

ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

    2) พัฒ นาการให้บริการภาครัฐผ่ านการนำเทคโนโลยีดิ จิทัลมา

ประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า          

มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้   

ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลเพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส       

มีธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์สูงสุด ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมาย

กำหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือ เป็นการ

ทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน

เสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสม

กับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิด

โอกาสใหเ้สนอความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวกทันสถานการณ์ 

   แผนย่อย 3.2 การบรหิารจัดการการเงินการคลัง 

3.2.1 แนวทางการพัฒนา 

    3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้

งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ

หน่วยงานทั้งในภารกิจพืน้ฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ์ภารกิจพื้นที ่และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ 
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สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลา     

ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 

    5) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ 

และภารกิจพื้นที่มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการ

ดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูล 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง  

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม   ในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการ

รายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบ 

โดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

   แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 

3.4.1 แนวทางการพัฒนา 

    1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครฐัทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด

สมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 

รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการ

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนา

นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึง   

การเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ 

การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก  

และรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน   

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

ในการขยายโอกาสทางการคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน

เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูล

ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิด

ภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ง   

นำองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ     

ในการตอบสนองกับสถานการณ์  ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอด

ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และการเสริมสร้างการรับรู้  
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สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหาร

จัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

    3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ  

การบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบท  

การเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์

มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนิน

ภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวาง

กฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อ

และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 

สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็น

สำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงาน      

ในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่า    

ในการทำงาน 

   แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

3.5.1 แนวทางการพัฒนา 

   2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป

ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ         

มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ

สนองความต้องการในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงาน     

ในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงาน

และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ 

การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์

ของภาครัฐ  รวมถึงการพัฒ นาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มี รูปแบบ                  

ที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะช่ัวคราวให้เป็นเครื่องมือใน

การบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทน

ที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงาน          

และภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความ

เหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
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    3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ

การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล      

มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท  

การพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการ   

เป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับ

ภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต 

ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคกล้ายืนหยัดในการกระทำ   

ที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มี           

การคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรม       

การปฏิบัติงานตามจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    4) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเน่ือง

และเป็นระบบ เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถ    

ในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำ

ทางความรู้และความคิดผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์         

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว      

โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ 

เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาท

ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขใหแ้ก่ประชาชน 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริต        

และประพฤติมชิอบ   

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 2 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน        

1 แผน ดังนี้ 

   แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

    1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต      

และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้น 
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การปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม

สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอาย   

ต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

ทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่        

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสรมิวัฒนธรรมสุจรติผ่านหลักสูตรการศึกษา

ภาคบังคับที่ เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้ งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง

ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้นสามารถทำหน้าที่

ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบ

วินัย และเคารพกฎหมาย 

    2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี

ความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ          

อย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 

การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้าน       

การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วม

เป็นเครอืข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 

ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี

มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 2 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ จำนวน 1 แผน 

   แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย 

3.1.1 แนวทางการพฒันา 

    1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

กับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเป็นและความ

เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกลำดับช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิก

กฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์

ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้อง

กับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพือ่รองรับการพัฒนาภมูิภาคและจังหวัดที่มปีระสิทธิภาพ  
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เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการ

ประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

     2) มีวิธีการบัญ ญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม  ต้องดำเนินการให้มี          

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน       

และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมา

ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและ       

ทุกลำดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออำนวยต่อการบริหาร

ราชการแผ่นดิน การดำเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสมการพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน  

การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 

    3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

และเป็นธรรม และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่าง

ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเขม้งวด และเป็นธรรม 

     4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการ

ทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้กฎหมาย

เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) ประเด็น การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 

แผนย่อย จำนวน 5 แผน เกี่ยวขอ้งกับสำนกังานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ จำนวน 2 แผน ดังนี้ 

   แผนย่อย 3.2 การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 

    3.2.1 แนวทางการพัฒนา 

    1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยการส่งเสริม     

การวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอด 

ทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์               

ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็น

การวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และ    

จิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน  
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บุคลากรทางการศกึษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการ

สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

   แผนย่อย 3.5 ด้านปัจจัยสนบัสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

     3.5.1 แนวทางการพัฒนา 

    5) การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต  

(เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ                

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับ     

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อม

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

          3. แผนการปฏิรูปประเทศ  

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ    

เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนด  

ให้ทำการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามั คคีปรองดอง               

มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคม

มีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงห้าปีข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง            

2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 9) ด้านสังคม10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ      

มิชอบ (ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ : สศช. มีนาคม 2561) 12. ด้านการศึกษา และด้านตำรวจ       

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ด้าน ดังนี้ 

    1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม 

รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมือง ดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้    

และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่           

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิด        

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวธิี  
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   2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายปรับเปลี่ยน

ภาครัฐ สู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ยึดประชาชน          

เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลใหภ้าครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ

จากประชาชน (Public Trust)  

   3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม       

และขจัดความเหลือ่มล้ำในสังคม  

  6. แผนการปฏิ รูปประเทศด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวด ล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการ

พัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์      

อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม   

ของภาคส่วนต่าง ๆ 

  8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้าง

ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม 

และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก    

การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพของประชาชนตามแนวทาง

ของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 

และปลูกฝังทัศนคติที่ด ี

   9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณ 

ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะ

เพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยกภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม         

ที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  และให้ชุมชนท้องถิ่น             

มคีวามเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 

  11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ 

   12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้ดำเนินการทบทวนบริบทตามข้อกำหนดของ

รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงสภาวการณ์แนวโน้มสำคัญที่ส่งผลตอ่การศกึษา ความสอดคล้อง 
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เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางชี้นำที่สำคัญในการ

ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศวัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศ

ด้านการศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of 

education) 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (reduce disparity in education) 3) มุ่งความเป็นเลิศ

และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage excellence and competitiveness) 4) 

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว ในการรองรับความ

หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, agility and good 

governance)  

 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรบัใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยใน

ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม

ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง    

มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะ        

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหีลักการที่สำคัญ คือ 

   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ

อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี    

ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 

สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข 

และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง       

มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวติ ค่านยิม ประเพณีและวัฒนธรรม 

    2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคน

ไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์           

มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม  

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อม       

อย่างเกือ้กูล อนุรักษ์ ฟืน้ฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
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   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์

ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา    

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรอืเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

   4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ20 ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 

ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อน      

การเจรญิเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

   6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธิท์ี่เป็นเป้าหมายระยะยาว”   

วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย

ค่านิยมที่ดีมีจติสาธารณะ และมีความสุข โดยมสีุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น

คนเก่งที่มทีักษะความรูค้วามสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชวีิต 

   2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ

เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน

มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

   3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ

เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น     

สร้างความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

   4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ

สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและการมคีุณภาพชวีิตที่ดขีองประชาชน 

   5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน

เชงิบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

   6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ

รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลติและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

   7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย    

มีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 

ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมภิาค และโลก 
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   เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวม    

การพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

   1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน

สถานการณ์มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอก

งามทางจิตวญิญาณมีวถิีชวีิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

   2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

   3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ

ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ

บริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุน            

ในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐาน

การผลิตและการใหบ้ริการสู่ภูมภิาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

   4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

   5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 

และเพิม่ความเช่ือม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 

   6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยทุธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับ

การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด

ฐานที่ดีของสังคมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้นคนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบัน

ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นลด

ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหา

ความยากจนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพืน้ฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและ 
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เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์        

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัว

และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุน

ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและ

ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

สูงขึ้น  นอกจากนี้  ยั งเน้นให้ เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบ โตอย่างเข้มแข็ง  ภาคการเกษตร               

เน้นเกษตรกรรมยั่ งยืนและให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ            

การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ

ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มุ่งเน้นการรักษาและฟืน้ฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  ลดมลพิษและลดผลกระทบ         

ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและ            

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพ       

การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจาก      

สาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ      

สู่ ความมั่นคั่งและยั่งยืน เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก

ของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบ

อาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานา

ประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ            

มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานด้าน

ความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 

โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
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การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ใน

ระดับที่ดขีึน้ และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผูม้ิได้กระทำความผดิ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นในเรื่อง

การลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่ง    

ทางรางและทางน้ำเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยาย           

ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุ งเทพมหานครและ             

ท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวย       

ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ

ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม เน้นการ

เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาค    

การผลิตและบริการและคุณภาพชวีิตของประชาชน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลด

ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึน้ การเพิ่มจำนวนเมอืงศูนย์กลาง

ของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ

ชายแดน 

 

   5. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม        

และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติสำหรับทุกคน   

       ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่  70 ณ กรุง

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 

169 เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 

2030) และประเทศไทยได้มีการดำเนินการเพื่อกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดกลไกการตดิตามผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตัง้ 
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คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการ

ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ  

   เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

เพียงกระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอื่นมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพื่อรับผิดชอบ 

(1) กำหนดนโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) กำหนด

เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่  4 และเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน

การศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ 

Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้คำปรึกษาและกำหนด

กรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ (5) ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการ

ดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 

   ตัวชีว้ัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศกึษา เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันให้

การศกึษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีิตสำหรับ

ทุกคน ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 10 ขอ้ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศกึษา ในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที ่7-

8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็น

ตัวชี้วัดระดับโลกทีทุ่กประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที่กำหนดตัวชีว้ัดทดแทนและตัวชีว้ัดเพิ่มเติม 

เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการเก็บขอ้มลูในประเทศและการจัดทำฐานข้อมูลของประเทศที่มี

อยู่แล้ว รวมทั้งมอบหมายผู้รับผดิชอบในการดำเนนิการในแต่ละประเด็นด้วย 

   ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ

ครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ 

ดังน้ี 

   เป้าประสงค์ที่  4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่

ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มปีระสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้  

   4.1.1) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรยีนระดับชาต ิ(National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ที่ 
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กำหนด : ตัวชี้วัดทดแทน: ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูล

หลัก / สช. : หน่วยร่วมสนับสนุน)  

   4.1.4) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ค่าเป้าหมายไว้ที่

ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน)  

   4.1.5) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ค่าเป้าหมายระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน้ รอ้ยละ 100 มัธยมศกึษาตอนปลายร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วย

จัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หนว่ยสนับสนุน) 

   4.1.6) อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัด

เพิ่มเติม : ค่าเป้าหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2564     

(สกศ. :หนว่ยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 

   เป้าประสงค์ที่  4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน

เข้าถึงการพัฒนาการดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มี

คุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

   4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มพีัฒนาการทางดา้นสุขภาพ การเรียนรู ้และ 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน) 

   4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย  (อย่างน้อย 1 ปี  ก่อนถึงเกณฑ์อายุ เข้าเรียน

ประถมศึกษา)ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช.: หน่วยจัดเก็บ

ขอ้มูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 

   เป้าประสงค์ที่  4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึง

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

   4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา 

ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 

     4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา 

ตัวชี้วัดย่อย เทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวศกึษา : สายสามัญศกึษา 45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / 

สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
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     4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศกึษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : 

ค่าเป้าหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศกึษา 60 ระดับอุดมศกึษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 (สก

ศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 

    4.3.1.3 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : ค่า

เป้าหมายระหว่างกำหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน) 

    4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้

ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมายระหว่างกำหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วม

สนับสนุน) 

   เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความ

สงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรงการเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 

ดังนี้ 

   4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การ

จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้

ความสำคัญทุกระดับใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครู

และ (d) การประเมนิผลนักเรียนตัวชี้วดัหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 

   เป้าประสงค์ที่ 4.A (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการ

ศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย 

ปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

   4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการ

สอน (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ

การปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บ

ข้อมูลหลัก / สป. : หนว่ยร่วมสนับสนุน) 

   เป้าประสงค์ที่ 4.C (SDG 4.C) : เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่าน

ทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด 

ประกอบด้วย 

   4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษา

ตอนตน้และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศกึษา) ที่อย่างนอ้ย 
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ได้รับการอบรมครู(เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจำการ (Pre-Service) หรือระหว่าง

ประจำการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ตัวชีว้ัดหลัก : ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., 

สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 

 

  6. แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

        แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ

จัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ

ภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี

สมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิด

การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศกึษาประกอบด้วย หลักการ

จัดการศึกษาเพื่อปวงชน(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง 

(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วน

ร่วมของสั งคม  (All For Education) อีกทั้ งยึ ดตาม เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น  (Sustainable 

Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้       และ

วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา

แห่งชาต ิโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที ่21 

   วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

   3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก

สามัคคีและร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

   4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวขา้มกับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ 

ภายในประเทศลดลง 
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    ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 

ยุทธศาสตรซ์ึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนกังานปลัดกระทรวงศกึษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   เป้าหมาย 

   1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

   2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ

ได้รับการศกึษาและเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

  3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศกึษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่

   แนวทางการพฒันา 

   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพืน้ที่พิเศษ (พืน้ที่สูง 

พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ  ศาสนา         

และวัฒนธรรมกลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างดา้ว) 

4. พัฒนาการจัดการศกึษาเพื่อการจัดระบบการดูแล  และป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ

ใหม่ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวจิยั และนวัตกรรมเพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   เป้าหมาย 

   1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด

งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและ

เป็นเลิศเฉพาะด้าน 

   3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

   แนวทางการพฒันา 
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   1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด

งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

   3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต    

และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ

เรยีนรู้ 

   เป้าหมาย 

   1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่

จำเป็นในศตวรรษที ่21 

   2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา

และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชวีิตได้ตามศักยภาพ 

   3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรได้อย่างมีคณุภาพและมาตรฐาน 

   4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน

และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

   5. ระบบและกลไกการวัด การตดิตามและประเมินผลมีประสทิธิภาพ 

   6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาได้มาตรฐานระดับสากล 

   7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

   แนวทางการพฒันา 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชวีิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

   2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี

คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรูไ้ด้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

   3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวนิัย จติสาธารณะ และพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ 

   4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรยีนใหม้ีประสิทธิภาพ 

   5. พัฒนาคลังขอ้มูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ้ที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 

   6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

   7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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   ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง

การศึกษา 

   เป้าหมาย 

   1. ผูเ้รียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศกึษาที่มคีุณภาพ 

2. การเพิ่มโอกาสทางการศกึษาผ่านเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศกึษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 

   3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบันเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศกึษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

   แนวทางการพัฒนา 

   1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศกึษาที่มคีุณภาพ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศกึษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 

3. พัฒนาฐานขอ้มูลด้านการศกึษาที่มมีาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

   ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

   เป้าหมาย 

  1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

   2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ปฏิบัติ 

   3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต       

ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   แนวทางการพัฒนา 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวติ 

   2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

   เป้าหมาย 
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   1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได้ 

   2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษา 

   3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพืน้ที่ 

   4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ    

ทีแ่ตกต่างกันของผูเ้รียน สถานศกึษา และความตอ้งการกำลังแรงงานของประเทศ 

   5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 

สรา้งขวัญกำลังใจ และส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

   แนวทางการพฒันา 

   1. ปรับปรุงโครงสร้างการบรหิารจัดการศึกษา 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศกึษา 

3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศกึษา 

  4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ ส่งผลต่อคุณภาพ         

และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

   5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

    7. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 

2565) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) ได้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา ณ วัน ที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศ

ทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง

แห่งชาต ิ
     กรอบแนวคิดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 

2565) รวม 7 กรอบแนวคิด ชุดที่ 1) ข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ     

พ.ศ.2560 ชุดที่ 2) น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักการทำงานด้านความมั่นคง ชุดที่ 3) การให้

ความสำคัญกับความมั่นคงแบบองค์รวม(Comprehensive Security) ชุดที่ 4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ชาติ แผนระดับชาติและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 5) ประชารัฐ ชุดที่ 6) ความมั่นคง

ภายในประเทศ ชุดที่ 7) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับนานาประเทศ 
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    วิสัยทัศน์ “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย 

มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมภิาคและประชาคมโลก” 

   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 นโยบาย 

   นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

   นโยบายที่ 2 : สรา้งความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

   นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าม

พรมแดน 

   นโยบายที่ 5 : สรา้งเสรมิศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

นโยบายที ่6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนเีข้าเมือง 

นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแขง็และภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 

นโยบายที่ 9 : เสริมสรา้งความมัน่คงของชาติจากภัยการทุจริต 

นโยบายที่ 10 : เสริมสรา้งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 12 : เสริมสรา้งความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

   นโยบายที่ 14 : เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองใหม้ีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 16 : เสริมสรา้งดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

    แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 19 แผน 

   1. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 

2. แผนการข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 

  3. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

   4. แผนการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ

5. แผนการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

6. แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

7. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

8. แผนการบริหารจดัการผูห้ลบหนีเข้าเมือง 
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9. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

10. แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

11. แผนการเสรมิสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจรติ 

12. แผนการรักษาความมั่นคงพืน้ที่ชายแดน 

13. แผนการรักษาความมัน่คงทางทะเล 

   14. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาต ิ

15. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

16. แผนการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

17. แผนการรักษาความมัน่คงทางพลังงาน 

18. แผนการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 

19. แผนการรักษาความมั่นคงดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวข้องนโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) จำนวน 6 แผน ดังนี้ 

   1. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  รองรับทุกนโยบายความมั่นคง

แห่งชาต ิ

   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมคีวามสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต 

มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมอืกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

 

   ตัวชีว้ัด  

   (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

   (2) ระดับการมสี่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง มีกลยุทธ์       

6 ข้อ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องในกลยุทธ์ที่  5 ของแผน : ส่งเสริมการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ     

การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา    

เพือ่สนบัสนุนกิจกรรมในด้านความม่ันคง 

      3. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความ

มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
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   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน 

อย่างสมพระเกียรต ิ

   ตัวชี้วัด 

   (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

   (2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีกลยุทธ์        

4 กลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง จำนวน 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 

   (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเขา้ใจ

ถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความ

เข้าใจถึงหลักการเหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

    (3) นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรง

วางรากฐานไว้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 

   7. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย      

ในชีวติและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข 

   ตัวชีว้ัด 

   (1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพืน้ที่ชายแดนภาคใต้ 

(2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต ้

  (3) ระดับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในประเทศ 

และการกล่าวถึงปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีนานาชาติ ไม่ส่งผล

กระทบต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล มีกลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการเกี่ยวข้อง จำนวน 2 กลยทุธ ์ได้แก่ 

   (1) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ และเปิด

โอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”     

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ 

รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้ นำหลักวิชาการ

สากลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลกัของปัญหา 
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   (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติ

วิธีและสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่ เผยแพร่สู่กลุ่ม

ผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่  นอกพื้นที่และใน

ต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมใหม้ีการจัดระบบการศกึษาที่เกื้อหนนุใหเ้กิดสภาวะสันติสุข 

   10. แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริม

ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็ง

และภูมคิุ้มกันความมั่นคงภายใน 

   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทย         

มีความปลอดภัยจากยาเสพติด 

   ตัวชี้วัด 

   (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   (2) ระดับความสำเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

   มีกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง จำนวน 1 กลยุทธ์ 

ได้แก่ 

   (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ

ยาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ

เฝา้ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพืน้ที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 

   11. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 : 

เสริมสรา้งความมัน่คงของชาติจากภัยการทุจรติ 

   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 

รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

   ตัวชี้วัด 

   (1) ค่าดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 

    (2) ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจรติ 

   มีกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง จำนวน 1 กลยุทธ์ 

ได้แก่ 

   (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธ

การทุจริต 
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   19. แผนการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับ

นโยบายที ่11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

เป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

   ตัวชีว้ัด 

  (1) ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น

รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 

(2) ระดับความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกัน    

หรือลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย 

   มีกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง จำนวน 1 กลยุทธ์ 

ได้แก่ 

   (1) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วน

ร่วมบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 

 

   8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

       นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2562 โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ

สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

   นโยบายหลัก 12 ด้าน เกี่ยวข้องภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จำนวน 9 เรื่อง 

   นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

   1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้ประชาชน     

และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนำมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่

ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
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   1.2 ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสาพระราชทาน

ตามแนวพระราชดำริให้เป็นแบบอย่างการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก 

ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน 

   1.3 สร้างความตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่

ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชน ตลอดจน

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ในบรบิทของไทย 

   นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และ

ความสงบสุขของประเทศ 

   2.2 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ

การมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความ

เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศกึษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ

หลักคิดที่ถูกต้องสร้างค่านิยม “ประเทศไทยสำคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับ

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิต

สาธารณะ 

   2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบ

สุขของประชาชนและปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้

ประชาชนมสี่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพืน้ที่ 

   2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้ งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่าง

เคร่งครัดปราบปรามแหล่งผลิตและเครอืข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจา้หน้าที่ของรัฐ

ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนำเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลด

จำนวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟูดูแล

รักษาผูเ้สพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 

   นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

   5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

   5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่ม ทักษะการประกอบการ

และพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้าน

การตลาดการค้าออนไลน์ระบบบัญชเีพื่อขยายฐานการผลติและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให ้
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เข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อ

การพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 

    5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 

   5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ ชุมชน โดยพัฒนา

เครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจ

สนับสนุน และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ

ท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและทำธุรกิจการ

ท่องเทีย่วในพืน้ที่ใหม้ากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 

    5.8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 

   นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่

ภูมิภาค 

   6.1 ส่งเสริมพื้นทีเ่ศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 

   6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐานที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลาง

ทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ และทันสมัยระดับนานาชาติยกระดับภาค

การเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และเร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ เพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้

เทคโนโลยีขัน้สูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

   6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้า

ทางทะเลของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูป

การเกษตรจากทรัพยากรใน พื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

    6.1.3 เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจหลัก

เชิงพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และพื้นที่ที่มีความ

ได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ

และโอกาสของพื้นที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องในการ

ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งการจัดการผลกระทบที่อาจมีต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   6.1.4 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดย

สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพ

ของพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพื้นที่พัฒนาเมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี

สนับสนุนการดูแลด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและ

ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

   6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่

การพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัด

เชียงใหม่ นครราชสีมาขอนแก่น เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใต้

แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้าง

พื้นฐานทางสังคม และพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจา้งงานในพื้นที่ 

   นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกช่วงวัย 

   8.1 ส่งเสรมิการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุก

รูปแบบครอบครัวเพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้

ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้

เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดูการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการ

สาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้

มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัด

การศกึษาได้อย่างมคีุณภาพ 

   8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่

ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่

เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมทีิศทางที่ชัดเจน 

   8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

   8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัย

สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการ

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด            

การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูที่นำไปสู่การมคีรูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบ 
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และจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็ก

และครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเหน็ให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

   8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งใน

ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน

อนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมี

ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรูไ้ด้ มีความพร้อมทั้งทักษะ

ความรูท้ักษะอาชีพ และทักษะชีวติก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

   8.5 วจิัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

   8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชงิสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่

ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้

สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความ

เหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน

สุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

   8.6 ส่งเสรมิการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

   8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของ

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้าง

ระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดย

ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยการ

เชื่อมโยงหรอืส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนา

ตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

   8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่

หลากหลาย เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา

แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

   8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วย

จัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก

ระบบการศกึษาปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและ 
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ลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาจัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ

การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน 

ชุมชนในพืน้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศกึษาในพืน้ที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มี

ทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุน

เงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม 

   8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและ

เพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพโดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน

ที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนด

มาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพ

ของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะ

เปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

   8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่

ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพ

กฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไก

สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับ

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิต

สาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

   8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ

หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอาชีพ

ของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคาร

หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้าม

สถาบันการศึกษาหรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของ

คนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต การพัฒนา

ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

   นโยบายหลักที ่9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

   9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำที่

เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบำเหน็จบำนาญหลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษีให้

ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเสมอภาคทางการศกึษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอ 
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ภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครอง

แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ได้รับรายได้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ 

   นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

   10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและปลอดฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนกำหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก ปรับปรุงการ

บริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน ในการรับมือและ

ปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่

ไทยเข้าร่วมและใหส้ัตยาบันไว้ 

   10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริม

และให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนำกลับมาใช้ซ้ำ การคัดแยกขยะ

ตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้

ประโยชน์ได้โดยง่ายรวมทั้งพัฒนาโรงงานกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 

   นโยบายหลักที ่11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

   11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับ

บริบทของประเทศรวมทั้งจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและ

ภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง

และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ตั้งแต่ขั้นวางแผน การนำไปปฏิบัติ การติดตาม

ประเมินผล การปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

   11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการ

ประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกัน

ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

ของภาครัฐได้อยา่งทันทีและทุกเวลา 
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   11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์

และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ใน

ระบบบริการประชาชนที่เป็นไปตามความตอ้งการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 

   11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผย

และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐ

กับประชาชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ

ประเทศที่มีความซับซ้อนปรับเปลี่ยนใหเ้ป็นการทำงานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมอืกันของ

ทุกภาคส่วนอย่างจริงจังแสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์

วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม

รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น 

ศรัทธาและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจงั โดยเฉพาะ

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถ

พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ

และความผูกพันในการทำงาน 

   11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอือ้ต่อการทำธุรกิจและการใชชี้วติประจำวัน 

         11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก 

ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถ สนับสนุนและเอื้อต่อการ

ประกอบธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดย

ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมทั้งกำกับและส่งเสริมให้หน่วยงาน

ภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลัก

นติิธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากลตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ 

ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้

โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

   นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และกระบวนการยุติธรรม 

   12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือ

ในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสรา้งจติสำนึกของ 
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คนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนใหเ้ข้ามามีส่วน

ร่วมในการป้องกันและเฝา้ระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

   นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง เกี่ยวข้องภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 

เรื่อง 

   นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดย

ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขต

เศรษฐกิจพิเศษเมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการ

พัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม และชุมชนในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ในการให้บริการสาธารณสุข     และ

การศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

   นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการ

เรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมคณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน

ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของ

สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัย

ใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลด

ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถ ใช้เทคโนโลยีเป็น

เครือ่งมอืในการกระจายข้อมูลขา่วสารที่ถูกต้อง การสรา้งความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวติ 

   นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้ง

ฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจำ โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับ

มาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง 

การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อ

พบผูก้ระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อใหภ้าครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้ง 
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ให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติ

มิชอบ 

   นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่

ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ

ประเทศ ทุกภูมิภาคปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่

ภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และ

การยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูและเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากความไม่

สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายใน

ของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 

   นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็น

รัฐบาลดิจิทัล ที่โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบ

การอนุมัติ และอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพื่อลดการ

ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น ลด

ข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน แก้ไข

กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการ

ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความ

ต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

 

9. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทํา

ขึ้นให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสร์

ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ 

นโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 

ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
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   1. ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ

เรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการรักษาความสงบภายในประเทศ ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบองค์รวม  ส่งเสริมความร่วมมือด้านความ

มั่นคง เศรษฐกิจ และและพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

และพันธกรณีระหว่างประเทศ ส่งเสริมสถานะบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พัฒนาด้าน

การต่างประเทศใหม้เีอกภาพและมีการบูรณาการ 

   2. ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่ อยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี เสถียรภาพ โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาการเกษตร อาทิ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตร

อัจฉริยะ ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและ

บริการทางการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การสร้าง

ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชงิธุรกิจ เชิงสุขภาพ 

ความงามและแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค การพัฒนาพื้นที่และ

เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ อาทิ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานดิจิทัล 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม โดยการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ตลาด 

ข้อมูล บริการภาครัฐ และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

   3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมคน 

ในสังคมไทย สำหรับการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่  21 โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ

วัฒนธรรมด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมทั้งเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะและเป็น

พลเมืองที่ดี การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เน้นพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการ

ตั้งครรภ์/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงานและวัยสูงอายุ  การพัฒนาการเรียนรู้โดยการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี   

พร้อมทั้งกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการกีฬา 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม เพื่อสร้างความเป็น

ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่นเน้นการเสริมสร้างพลังทางสังคมด้วยการ

สรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การเตรียมสังคมไทยให้

พร้อมรองรับสังคมสูงวัย การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการปรับปรุง 
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โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร การสร้างหลักประกัน

ทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดควาเหลื่อมล้ำในทุกมิติของประชากรทุกช่วงวัย  ทุกเพศ

สภาวะ และทุกกลุ่ม 

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ

สร้างความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน

สังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคทะเล การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งการจัดการเชิงลุ่ม

น้ำ การเพิ่มผลิตภาพของน้ำ และการอนุรักษ์และฟืน้ฟูแม่นำ้ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชิต 

   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้

ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ได้แก่        

การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง การปรับสมดุลภาครัฐ การสร้าง

และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนากฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม 

 

10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทํา

ขึ้นให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ 

นโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 

ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

   1. ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ

เรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่งคงของสถาบันหลักชาติ เร่งรัด

เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ บูรณา

การการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกันและ

บรรเทาสาธรณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  การรักษาความมั่งคง

ภายในประเทศและในพืน้ที่ชายแดน ส่งเสริมการป้องกันอธิปไตยทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ  
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พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง พัฒนาระบบการ

เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบภัยพิบัติ บูรณาการกลไกการบริหารจัดความมั่นคง ส่งเสริมความ

ร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ

พันธกรณีระหว่างประเทศ ส่งเสริมสถานะ บทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกพัฒนาด้านการ

ต่างประเทศใหม้ีเอกภาพและมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

   2. ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่ อยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี เสถียรภาพ โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาการเกษตร ได้แก่เกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิ่น เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการ

จัดการระบบนิเวศเกษตรส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ 

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและ

ปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความมั่นคง และ

การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมฯ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการสร้างความ

หลากหลายด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ 

ความงามและแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาระบบ

นิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การ

พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคและเมืองขนาดกลาง

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล การ

พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  โดยการสร้างผู้ประกอบการ

อัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ตลาด ข้อมูล บริการภาครัฐ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน รวมทั้งการสง่เสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

   3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเตรียมคน 

ในสังคมไทย สำหรับการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่  21 โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ

วัฒนธรรมด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมทั้งเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมมีความซื่อสัตย์ มีวินัยและการเป็นพลเมืองที่ดี การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง

ชีวติ เน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วง

วัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงานและวัยสูงอายุ การพัฒนาการเรียนรู้ โดย

การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

ตลอดชีวิต การวางระบบการเรียนรู้โดยใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมพหุ

ปัญญา การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  โดยส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้าง 
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สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย พร้อมทั้งกระจาย

บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม เพื่อสร้างความเป็น

ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่นเน้นการเสริมสร้างพลังในชุมชนให้เกิดการ

สร้างพลังทางสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง การพัฒนาผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพเป็น

พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  

การรองรับสังคมสูงวัยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยการยกระดับศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการ

ธุรกิจและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่ งยืน การสร้าง

สภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อให้เกิด

การหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน/พื้นที่  ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้

เศรษฐกิจชุมชน พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่าเป็นพืช

เศรษฐกิจ การสร้างความเสมอภาพและหลักประกันทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความ

เหลือ่มลำ้ในทุกมิติของประชากรทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม 

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ

สร้างความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน

สังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะและคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น การยกระดับกระบวน

ทัศน์ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ   

ทั้งการจัดการเชิงลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ การเพิ่มผลิตภาพของน้ำ การจัดระบบ

ดูแลน้ำในพื้นที่นิคมเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจ

พิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบเส้นทางน้ำที่มีความสอดคล้องกับระบบผังเมือง รวมถึง

จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ

ธรรมชาต ิ

   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้

ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน โดยการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ         

การพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เร่งสนับสนุนให้หน่วยงาน

ภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาตกิารบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐและการ 
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บริหารจัดการการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาระบบบริหารงาน

ภาครัฐให้เป็นรัฐที่ทันสมัย เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นและเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเร่งสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

พัฒนาการบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ          

มีมาตรการควบคุม กำกับ และติดตาม ตลอดจนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

  11. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศกึษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

        เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การจั ด ก ารศึ กษ าแล ะก ารบ ริห ารจั ด การการศึ ก ษ าขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา             

และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรยีมคนสูศ่ตวรรษที่ 21  

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและ

จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

   หลักการ 

1. ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งบุคลากรทาง

การศึกษา ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น

การศกึษาตลอดชวีิต 

2. บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกํากับของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล 

เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ทั้งด้าน

สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบาล 

เน้นสร้างความร่วมมอืกับผูป้กครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ที่สําคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะ 

การรูจ้ักและประเมินตนเอง 
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ระดับประถมศึกษา 

มุ่งคํานึงถึงพหุปัญญาของผูเ้รียนรายบุคคลที่แตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี ้

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและ       

ยุวกาชาด 

2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 

3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพืน้ถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 

4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่ อพัฒ นากระบวนการคิด การเรียนรู้         

จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน

ระหว่างผู้เรียนกับครูด้วยการจัดการเรยีนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจทิัลเพื่อการเรียนรู ้และใช้ดจิทิัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู ้

6. จัดการเรยีนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

7. พัฒนาครูให้มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ 

(Coding) 

8. จัดใหม้ีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอือ้ต่อการสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ 

ระดับมัธยมศกึษา 

 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 

(STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและ

การมงีานทํา 

ระดับอาชีวศึกษา 

 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่

ชุมชน ภูมภิาค หรอืประเทศ รวมทั้งการเป็นผูป้ระกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

3. เรียนรู้การใช้ดจิทิัล เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืสําหรับในการสรา้งอาชีพ 

4. จัดตัง้ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

มุ่งสร้างโอกาสใหป้ระชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถทำงาน ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

 1. เรียนรู้การใช้ดจิทิัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืสำหรับห่องทางในการสร้างอาชีพ 

 



 

94 94 94 

   2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

   การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

    1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

  2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษา ให้ครบถว้น ถูกต้อง ทันสมัย 

   3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และ

การบริหารจดัการ 

   4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดใน

เรื่องขอ้กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

   5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ 

อัตรากำลงั ตามความต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพืน้ที่ภูมิภาค 

   6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงาน

ร่วมกับหนว่ยจัดการศกึษา 

    7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุง

สาระสำคัญให้เอือ้ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

   8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา

สื่อสารอธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

   9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา

ให้มปีระสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้

มอีงค์ความรูแ้ละทักษะในดา้นพหุปัญญาของผู้เรยีน 

  10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อ

คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  11. ใหผู้ต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มบีทบาทหน้าที่ ตรวจ

ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  

   อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ

(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนนั้น  

หากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

นอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
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หลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ   

และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 
  12. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศกึษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การจั ด การศึ กษ าแล ะก ารบ ริห ารจั ด การการศึ ก ษ าขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 

และมาตรา 12แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ จงึประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า    

เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผูเ้รียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

   หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 

การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่

ศตวรรษที่ 21นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่า

ดว้ยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวัง

ว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วม

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวม

กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษา           

มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ดังนี ้

   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อ    

หลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี   

ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ 

รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็น

รัฐบาลดิจทิัล 
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   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการ

วางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนา  

ที่ยั่งยืนรวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วน

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มากยิ่งขึน้ 

   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้ง

พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

รองรับความเป็นรัฐบาลดิจทิัล 

   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม

ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที ่21 

   จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาแห่งชาติ 

    - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา

ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

    - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ

หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก

สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรยีนและครูให้มากขึ้น 

    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ดำรงชีวติและสรา้งอาชีพ อาทิ การใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

    1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 

    - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ 

อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชวีิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย  
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หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้

ออนไลน์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

    - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ 

ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 

และแรงงานต่างดา้ว) 

   - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

    - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – 

on Experience) เพื่อให้มทีักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศกึษาช้ันนำ 

ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มขน้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

    - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ 

ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

   2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

  - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์

พระราชทาน “เขา้ใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 

   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก  

ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้

ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ 

การสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ

พอเพียง วินัย สุจรติ จติอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความ     

เป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศกึษาบริหารจัดการอย่างมคีุณภาพ  และจัดการเรยีน 

การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะ        

การวิเคราะหข์้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิัลเพื่อการเรียนรู ้และใช้ดจิทิัลเป็นเครื่องมอืการเรียนรู ้

  - ศกึษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

   - ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหส้อดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

   5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  - เสริมสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ

เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 

   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

   - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ

หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้ เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์  ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี             

ดา้นกฎหมาย เป็นต้น 

   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน       

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศกึษาธิการโดยรวม 

   - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

- พัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้านการศกึษา (Big Data) 

   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ        

ใหส้อดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพได้อย่างอสิระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศกึษาธิการ 

   - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน  (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

   - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกบริเวณโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเสริมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ 
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   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

    1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น  

เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหาร

งบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิก  

การจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มคีวามซ้ำซ้อน 

   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ

จุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงาน

ศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับโดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ

นโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

   3. กรณีมีปัญหาในเชงิพื้นที่หรอืข้อขัดขอ้งในการปฏิบัติงาน  ให้ศกึษา  วิเคราะห์ขอ้มูล 

และดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง

รายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติใน

ลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้

ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็น

หน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การ

ดำเนนิการเกิดผลสำเร็จและมปีระสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมดว้ยเช่นกัน 

 

  13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพื่อ

ขอรับงบประมาณในแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคทั้ง 6 

ภาค 

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง 
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   ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และ

ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินคา้และบริการที่มีมูลค่าสูง 

   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจช้ันนำของอาเซียน 

   ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลาง

ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับ

ภูมภิาคอื่นของโลก 

   ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญ

ของประเทศและเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนา

เศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์ 

 

 14. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวง 

                ศกึษาธกิาร  

         กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด (ร่าง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

ดังนี้    

   วิสัยทัศน์ ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ

พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

     พันธกิจ  

   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับและประเภทเทียบเท่าระดับสากล 

    2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

      4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา

ประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

    5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู ้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

      เป้าประสงค์หลัก 

  1. ผูเ้รียนทุกช่วงวัยได้รับการศกึษาและการเรียนรูท้ี่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล  

  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 

 



 

101 101 101 

 

  3. ครู  คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ                 

มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

       4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่ มีคุณภาพอย่างทั่วถึง     

เสมอภาคและเหมาะสมกับช่วงวัย 

  5. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และ      

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  6. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้

ประโยชน์เชงิสาธารณะหรอืเชงิเศรษฐกิจ 

       7. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่  

    8 ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

              9. ระบบบริหารจัดการศกึษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภบิาล ทันสมัย สนับสนุน

การจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและการพัฒนาประเทศ           

ตามยุทธศาสตรช์าต ิ

   ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศกึษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

   กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก

ของชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา      

การพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวดัชายแดนภาคใต้และในพืน้ที่พิเศษ  
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    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม     

ในรูปแบบใหม่  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม    

ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

    1. ผลติและพัฒนากำลังคนให้มทีักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 

และการพัฒนาประเทศ 

    2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

    3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของกระบวนการผลติและพัฒนากำลังคน 

    4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแก้ไขปัญหาสังคม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ   

 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียน  

การสอน กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้ เรียนในทุกระดับ และ

ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก 

 3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความ

ต้องการ ในการจัดการศกึษาทุกระดับและประเภทการศกึษา 

 4. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์         

มีความเป็นพลเมอืง และดำเนนิชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง

และเท่าเทยีม   

  1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตอบสนอง    

ความต้องการผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ที่มคีวามต้องการจำเป็นพิเศษ 

  2. ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศกึษา 

  3. พัฒนาเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 

 

 



 

103 103 103 

 

  4. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ        

และระบบการรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา   

ที่เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและมมีาตรฐานเดียวกัน 

  5. เร่งสรา้งระบบการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ

ความสนใจและวิถีชีวติของผู้เรยีนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถใหบ้ริการได้อย่างทั่วถึง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมผู้เรยีนมีจิตสำนึกรักษ์สิง่แวดล้อม  

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมรกัษ์สิ่งแวดล้อมของคน 

ทุกช่วงวัยในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

  ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

 1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้าง

เครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ

การศกึษา 

  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่

ระดับภาค/จงัหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล  

 3 . ป รับปรุงกล ไกและการบริหารจัด การองค์ ก รให้ ทั นสมั ย  เหมาะสมต่ อ               

การเปลี่ยนแปลง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

 4. พัฒนาระบบและกลไกการตดิตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  

 

   15. แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวง 

                ศกึษาธิการ 

          กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศกึษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ดังนี้ 
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   วิสัยทัศน์ 

   ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อม

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

   พันธกิจ 

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐาน

การศกึษาของชาต ิและเทียบเท่าระดับสากล 

   2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

  3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา

ประเทศ 

   4. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   เป้าประสงค์รวม 

    1. ผูเ้รียนได้รับการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

   2. ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค 

   3. กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มศีักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

   4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้

ประโยชนห์รอืตอ่ยอดเชิงพาณชิย์ 

   5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตัวชี้วัดรวมและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดรวม ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูลรายงาน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ระดับดีขึ้นไป 

 

ร้อยละ 80 สป. (สช.) 

สพฐ. 

2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศด้านการศึกษา (IMD) 

อันดับ 45 สกศ. 

3. จำนวนผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 

(3,000) 

(21,812) 

สสวท. 

สพฐ. 
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ตัวชี้วัดรวม ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูลรายงาน 

(วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 

นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ) 

(3,593) 

(720) 

สอศ. 

มวส. 

(สช.) 

4. สัดส่วนผูเ้รียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ประเภทอาชีวศกึษาต่อสามัญศึกษา 

(ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 

5. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม 

เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่ 

สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรอืต่อยอดเชิง 

พาณชิย์ 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 

สอศ. 

6. อัตราการเข้าเรียนของผูเ้รียนแต่ละระดับ 

การศกึษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

- ระดับปฐมวัย 

- ระดับประถมศกึษา 

- ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

- ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(สามัญ - อาชีวศกึษา) 

 

 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

รอ้ยละ 78 

สกศ. 

7. จำนวนระบบฐานขอ้มูลกลางของ 

กระทรวงที่เช่ือมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่ 

อ้างองิจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ระหว่างกระทรวงศกึษาธิการและหน่วยงานอื่น  

ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 

แรงงานและการศกึษา 

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศกึษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

 



 

106 106 106 

 

   กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน

หลักของชาต ิและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ ทรงเป็นประมุข 

   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

   1.3 ยกระดับคุณภาพการศกึษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษา 

การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   2.1 ผลติและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาประเทศ 

   2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ

สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ

เรยีนรู ้

   3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษา 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปัญญา 

   3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ยทุธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทาง

การศึกษา 

   4.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

   4.2 พัฒนาเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 

   4.3 พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 

   4.4 พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ให้มคีุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

   5.2 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศกึษา 
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 16. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษาภาคใต้ (พ.ศ.2563-2565) 

วิสัยทัศน์  

 คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่างมี คุณภาพ                   

รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ 

 3.1 ผลติและพัฒนากำลังคนให้มศีักยภาพรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 3.2 ผลิตและพัฒนากำลั งคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ 

 3.3 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ รองรับการพัฒนาการผลิต

สินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 

 3.4 ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวการพัฒนา                  

เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก 

 3.5 จัดการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 3.6 พัฒนาศักยภาพของคนให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

อย่างยั่งยนื 

แนวทางการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

มีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้  

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง                     

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มชืี่อเสียงของภาค 

2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยว         

เชงิอาหาร  

3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภู เก็ต) ให้เป็น                  

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน (Monorail) 

4. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยง

กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มชืี่อเสียง  

5. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย        

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค 
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6. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับ

ศักยภาพของพืน้ที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวชิาชีพรองรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ มีแนวทางการ

พัฒนา  3 แนวทาง ดังนี้  

 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-

สะเดาที่ครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบ

วงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธาน ีและชุมพร 

 3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาค

เกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ รองรับ

การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร           

มแีนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพพื้นที่ของภาค  

2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำ

ชายฝั่งและการทำอุตสาหกรรมประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล  

3. ผลติและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  

4. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหาร

จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ  

5. ผลติและพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งใหก้ับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว              

การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว               

ช้ันนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มชืี่อเสียง  

2. ศกึษาและวิจัยการพัฒนาท่าเรอืสำราญในจังหวัดภูเก็ต  

3. ศึกษาและวิจัยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม

แปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา 

4. ศกึษาและวิจัยโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก 
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 ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ที่  5  จั ด ก าร เรี ย น รู้  เพื่ อ อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  แ ล ะ บ ริ ห าร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน มีแนวทาง

การพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. จัดการเรยีนรู้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

2.  จัดการเรยีนรู้เพื่อวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  

3. จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อ

สร้างความมัน่คงด้านพลังงาน  

4. จัดการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสริมการบริหารจดัการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของคนให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประตูการค้าฝั่ งตะวันตก 

(Western Gateway) 

2. ศกึษา วจิัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและ

อันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) 

3. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและ              

การแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Products) 

4. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ            

การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green Culture & Livable Cities) 

 

17. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภาค 6 (พ.ศ.2563 - 2565) 

วิสัยทัศน์ 

   คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่างมีคุณภาพ รองรับ

ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และคุณธรรม 

๒. เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต อย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๓. เสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ ๒๑  

๔. เสริมสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๕. ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีสว่นร่วมตามหลักธรรมาภบิาล 
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เป้าประสงค์  

 ๑. คนไทยทุกช่วงวัยมีศักยภาพทางการเรียนรู้ และคุณธรรม 

 ๒. คนไทยมีทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต อย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๓. คนไทยมีความสามารถในการแข่งขันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ ๒๑  

๔. คนไทยได้รบัโอกาสในการบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๕. การบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ

คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มคีวามรู้ มีทักษะ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

เสริมสร้างความมั่นคง ของชาติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำ      

พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศกึษาสู่การปฏิบัติ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาเพื่อสร้างภูมคิุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

คนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทุกช่วงวัย และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ

ถนัด และความสามารถของพหุปัญญาเพื่อพัฒนาตนเองตามทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนระหว่างภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ใหต้รงตามศักยภาพ ความต้องการของตลาดแรงงานในพืน้ที่และตลาดสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศกึษาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

1. ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการการศกึษาที่มคีุณภาพตามช่วงวัยและตามศักยภาพ  

2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความ

เสมอภาคทางการศกึษา 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

การจัดการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพ

ชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมการสร้างจติสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริม

คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

การบริหารจัดการศกึษาที่มปีระสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหรอืหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารและจัดการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค รองรับการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

การขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

ผูเ้รยีนใหไ้ด้มาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

1. ประสาน บูรณาการการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ตรงตาม

ความตอ้งการพัฒนาพื้นที่ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานวิจยั เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาจังหวัดในพืน้ที ่

 

 18. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน  

                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

   วิสัยทัศน/์เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง   

   เมอืงแห่งคุณภาพชีวิตที่ดแีละยั่งยืน  

      พันธกิจ  

   1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว     

ใหม้ีความมัง่คั่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

   2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถ

ดำรงชีวติได้อย่างมีคุณภาพ  

   3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่ งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความ

หลากหลายทางชีวภาพ  
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    4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน     

5. เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์รวม  

    1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

   2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริม

การศกึษาเรยีนรู้อย่างมี คุณภาพ  

   3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหาร

จัดการแบบบูรณาการ 

   ยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาจังหวัด   

    1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน  

   2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใหม้ีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง  

   3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

   4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่    

และมีความยั่งยืน 
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19. ผลการวิเคราะห์สภาพการจดัการศึกษาจังหวัดตรัง ( SWOT )  

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) s1 

ปัจจัยด้านจุดแข็ง (Strengths : S) ปัจจัยด้านจุดอ่อน (Weakness : W) 

1. การจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาของจังหวัดตรัง 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐ 

บริบทของพื้นที่ ส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ขององค์กร   

2. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 

แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ  ส่งผลต่อคุณภาพ

การจัดการศกึษา 

3. การจัดการศกึษาของจังหวัดตรังมกีารยกระดับ 

 คุณภาพการศกึษาและมาตรฐานอาชีพสู่สากล 

 บนพืน้ฐานของความเป็นไทย 

4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาของจังหวัดตรังที่สอดคล้องกับบริบท 

นโยบายของรัฐ และความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม 

5. หนว่ยงานทุกระดับบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 

 แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมอื 

6. จั งหวัดตรังมีน โยบายส่ งเสริม  สนับสนุ น 

การศกึษาทุกระดับ 

7. มีเครือข่ายองค์คณะบุคคลเกี่ยวกับการศึกษาที่

เข้มแข็ง 

 

 1. การกำหนดโครงสร้างสายงานการบังคับ

บัญชาภายในของหน่วยงานทางการศึกษา ขาด

การบูรณาการ ไม่ชัดเจนส่งผลให้การกำกับ

การประสานงานการส่งเสริมการนิเทศติดตาม 

และการประเมินผลไม่เป็นไปอย่างมีระบบครบ

วงจร 

2. นโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

มีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ  ไม่สามารถใช้เป็น

กรอบแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เครือข่ายสถานศกึษา/ศูนย์พัฒนาวชิาการ 

กลุ่ มส าระการ เรียนรู้  ป ฏิ บั ติ งาน ไม่ เต็ ม

ศักยภาพ เพราะยั งไม่ ได้ รับการสนับสนุน

เท่าที่ควร 

4. การบริหารงานของผู้บริหารการศึกษา

เป็นไปตามความต้องการส่วนบุคคล 

5. ความรูค้วามเข้าใจของสถานประกอบการ 

 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวธิีการจัดการศกึษา 

 แบบทวิภาคี  / วิสาหกิจศึกษา และสถาน

ประกอบที่มคีวามพรอ้มยังมนี้อย 

6. สถานศึกษาอาชีวศึ กษา เอกชน  ขาด

งบประมาณในการสนับสนุนด้านกิจกรรมของ

ผูเ้รียน 

 

https://ceoblog.co/what-is-swot-analysis/
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2) ด้านผลผลิตและบริการ (Service) S2 

ปจัจัยด้านจุดแข็ง (Strengths : S) ปัจจัยด้านจุดอ่อน (Weakness : W) 

1. ก ารให้ บ ริก ารท างก ารศึ กษ าค รอ บ ค ลุ ม

ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา

ในภาพรวมของจังหวัดตรัง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ระดับประเทศ 

3. ผู้ เรียนที่สำเร็จการศึกษามี โอกาสเรียนต่อ      

ในระดับที่สูงขึน้ 

4. มีการจัดการเรียนการสอนนอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ทุกพื้นที่ เพิ่มโอกาสทาง

การศกึษาและคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

5. การจัดหลักสูตรอาชีพ  หลักสูตรระยะสั้ น        

มีหลากหลายตามความต้องการของผู้รับบริการ  

มแีหล่งเรียนรูท้ีห่ลากหลาย 

6. หลักสูตรสมรรถนะด้านอาชีพ ตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

7. ศูนย์ซ่อมสร้างมกีารออกใหบ้ริการ สู่ชุมชุน  

8. ผูส้ำเร็จการศกึษามีคุณลักษณะโดดเด่นด้าน 

จติอาสาตามความต้องการของสังคม 

 

 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานและจากการประเมิน    

O-NET ช้ัน  ป .6 ม .3 และ ม .6 ในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ภาษา 

ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต่ำกว่าร้อยละ 50 

2. นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง 

เขียนไม่คล่อง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

3. ครูไม่สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิดขั้นสู ง  ส่ งผลให้ผู้ เรียนขาด

คุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่  21 

4. ผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับ ปวช.และ 

ปวส (V-NET) ค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ทักษะ อยู่ในระดับ

ปรับปรุง 

5. อัตราการออกกลางคันของการศึกษาทุก

ระดับมีแนวโน้มสูงขึ้น  
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3) ด้านบุคลากร (Man) M1 

ปัจจัยด้านจุดแข็ง (Strengths : S) ปัจจัยด้านจุดอ่อน (Weakness : W) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัยของราชการเป็น

แบบอย่างที่ด ี

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งมั่นมี

ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

3. ครูและบุ คลากรทางการศึกษามีคุณ วุฒิ       

ทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

4. ผู้ บ ริหาร ครูและบุ คลากรท างการศึกษา         

มีความรูค้วามสามารถสอดคล้องกับภาระงาน 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งมั่น   

มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง สามารถ

ทำงานเป็นทีม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

 

1. สถานศึกษาขาดแคลนครูและบุคลากร

ทางการศกึษาทีม่ีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นอัตรา

จ้ างไม่ มี ค วามมั่ นค งและความก้ าวหน้ า        

ในวิชาชีพ 

3. ครูมีภาระอื่นที่ ไม่ ใช่ภาระงานสอนมาก     

ทั้งภาระงานจากต้นสังกัด จากเครอืข่ายภาครัฐ 

เอกชน และอื่น ๆ 

4. พฤติกรรมการสอนของครูไม่ส่งเสริมทักษะ

การคิดสร้างสรรค์  วิ เคราะห์  สั งเคราะห์       

คิดแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

5. ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนบุคลากรจาก

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ 

และบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะทางในท้องถิ่น 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศกึษายังมีน้อย 
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4) ด้านประสิทธิภาพทางการเงนิ (Money) M2 

ปัจจัยด้านจุดแข็ง (Strengths : S) ปัจจัยด้านจุดอ่อน (Weakness : W) 

1. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการกระจาย

อำนาจด้านงบประมาณในลักษณ ะจัดสรร    

เป็นวงเงินรวมและเงินอุดหนุนรายหัว 

2. ความสามารถในการระดมทรัพยากรจาก

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น และผูป้กครอง/ชุมชน 

3. การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินที่ทันสมัย

โดยระบบ GFMIS ทำให้เบิกจ่ายงบประมาณได้

อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

1. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ     

ไม่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

2. การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดบางครั้ง

ล่าช้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินการ 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

 

5) ด้านวัสดุ อุปกรณ ์(Materials) M3 

ปัจจัยด้านจุดแข็ง (Strengths : S) ปัจจัยด้านจุดอ่อน (Weakness : W) 

1. สถานศกึษามีสื่อ ICT ทำให้ผู้เรยีนสามารถ 

แสวงหาความรูไ้ด้เต็มศักยภาพของตนเอง 

2. สถานศึกษาสามารถบูรณาการการจัดการ

เรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ

อย่างหลากหลาย 

 

1. ขาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ประจำจังหวัด (วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ) และ

ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ประจำจังหวัด  เพื่อให้บริการ แก่ ผู้ เรียน ครู

บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน 

2. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสื่อ

เทคโนโลยีการศึกษาไม่ได้มาตรฐานขาดการ

บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
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6) ด้านบริหารจัดการ (Management) M4 

ปัจจัยด้านจุดแข็ง (Strengths : S) ปัจจัยด้านจุดอ่อน (Weakness : W) 

1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการบริหารจัด  

การศึกษาตามหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจ

พอเพียงและมีการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างเป็น

ระบบ 

2. สถานศกึษา บริหารจัดการ บริการชุมชนได้ 

หลากหลาย และ สอดคล้องกับความตอ้งการ 

3. สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทาง

การศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่เป็น

ระบบ 

4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วน

ร่วมในรูปแบบองค์คณะบุคคล 

5. สถานศึกษามีการติดต่อสื่อสารคล่องตัวและ

รวดเร็ว เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

และหลายช่องทางมาใช้ในทางปฏิบัติงาน 

1. ขาดระบบฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศจังหวัด 

(Data Based) ที่ เป็ น เอกภาพส่ งผล ให้ก ารใช้

ท รั พ ย า ก ร ร่ ว ม กั น ใน ก า ร ว า ง แ ผ น ข า ด

ประสิทธิภาพ (Unity) 

2. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ขาดการ

ประสานงานและบูรณาการการจัดการศกึษา 

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

3. ขาดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

ที่เข้มแข็ง 

 

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment Analysis) 

1) ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (Customer Behaviors : C) 

โอกาส (Opportunity : O) อปุสรรค (Threats : T) 

1. สถานศกึษามีการกระจายอยู่ทุกพื้นที่ ส่งผลให้

ประชากรวัยเรียนได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมในการ

สนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน ส่งผลให้

นักเรียนมทีางเลือกในการศกึษามากขึ้น 

3. ผู้ปกครองมีค่านิยมต่อโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ  

ทำให้โรงเรียนพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัด

การศกึษาเพิ่มมากขึ้น 

4. ผู้ปกครองให้ความสำคัญ และสนับสนุน

ทรัพยากรในการจัดการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียน

1. ผู้ปกครองขาดการดูแลอบรมเอาใจใส่บุตร

หลานอย่างใกล้ชิด ส่งผลใหเ้ด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง   

เช่น  ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียนต่ ำ เด็ กออก

กลางคัน  ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม 

2. ผู้ปกครองและชุมชนขาดความเชื่อมั่นในการ

ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน  

ส่งผลใหน้ักเรียนกระจุกตัวในโรงเรียนขนาดใหญ่  

และโรงเรียนเอกชน 

3. เด็ กที่ มี ความต้องการจำเป็นพิ เศษ ไม่มี

สถานศึกษารองรับ เพื่ อการส่ งต่ อ ให้ ได้ รับ
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โอกาส (Opportunity : O) อปุสรรค (Threats : T) 

ได้รับการพัฒนาคุณภาพในการ 

จัดการศึกษา 

5. ประชากรส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 

ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณ ีและวัฒนธรรม 

6. มีสถานประกอบการรองรับในการฝึกงานและ

ฝกึอาชีพของนักเรียนนักศกึษา 

การศกึษาในระดับที่สูงขึน้ 

4. ผูป้กครองไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน 

สายอาชีพ 

 

 

 

2) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Factors : P) 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threats : T) 

1. น โย บ าย ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ าย ใน ก ารจั ด

การศกึษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษา 

ขั้นพื้ นฐานส่ งผลให้ลดภาระค่ าใช้จ่ ายของ

ผูป้กครอง 

2. พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้โรงเรียนสามารถ

จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา

ได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและสามารถลด

อัตราการออกกลางคันได้ 

3. การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 

2580) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และยกระดับคนในทุกมิติทุกช่วงวัย 

4.รัฐบาลให้ความสำคัญในการศึกษาต่อสาย

อาชีพเพิ่มขึ้น 

 

1. นโยบายทางด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง

บ่อยและไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อ

การจัดการศกึษา  

2. นโยบายการเมืองระดับท้องถิ่น เกี่ ยวกับ

การศึกษา นำไปสู่ ก ารปฏิบั ติที่ ไม่ ต รงตาม

เป้าหมาย ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศกึษา   

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้โรงเรียนเป็นนิติ

บุคคลเพื่อรองรับการกระจายอำนาจแต่ยังไม่

สามารถดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว 

ได้เต็มศักยภาพ  

4.  โครงสร้างการบริหารจัดการขาดความชัดเจน     

ทำให้บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจ  

5. การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต่ำกว่าเกณฑ์ส่งผลให้

อัตรากำลังไม่สมดุลกับปริมาณงาน 
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3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor : E) 

โอกาส (Opportunity : O) อปุสรรค (Threats : T) 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor : E) 

1. จั งหวัด ตรั งมี ก ารท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งอนุ รัก ษ์  

อุตสาหกรรมแปรรูป ปาล์มน้ำมัน ยางพารา 

ประมงทางทะเล  และสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม 

ทำใหป้ระชาชนในจังหวัดมีรายได้ สามารถให้การ

สนับสนุนการจัดการศกึษาเพิ่มขึน้ 

2. มีโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา ที่หลากหลาย 

ส่งผลต่อโอกาสในการศึกษา และลดภาระ

ผูป้กครอง 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ เอือ้ต่อการ

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างงานอาชีพ 

1. ผู้ปกครองมีค่านิยมใช้จ่ายเกินรายได้ ไม่มีเงิน

ออมก่อให้เกิดหนี้สิน  ส่งผลกระทบต่อโอกาส

ของผูเ้รียน 

2. รายได้ของผู้ปกครองขึ้นอยู่กับสินค้า และ

ผลิตภัณฑ์เกษตร  ราคาตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง  

รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่ำ ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชวีิตของผูป้กครองและโอกาสของผูเ้รียน 

3. การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การ

สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีน้อย 

4. ประชากรมีค่านิยมใช้จ่ายเงินเกินรายได้ ทำให้

ไม่มีเงนิออมและก่อให้เกิดหนี้สิน 
 

 

4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural Factors : S) 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threats : T) 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้มีการพัฒนาด้าน

การศกึษาเพิ่มขึน้ 

 2. ชุมชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และวิถี

ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียน

มีแหล่งเรียนรู้ สามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ด ี

 3. จังหวัดตรังเป็นสังคมเกษตรกรรมและประมง 

ส่งผลให้สามารถขยายแนวคิดการดำรงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนสู่

สถานศกึษาได้สอดคล้องกับวิถีชีวติ 

4. ประชาชนชาวจังหวัดตรัง เป็นคนดี มีคุณธรรม

จริยธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา เป็นสังคมสงบสุข 

อบอุ่นน่าอยู่ ช่วยเหลอื เกือ้กูล 

1. สถาบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ ยวและ

ครอบครัวแตกแยกมากขึ้น ทำให้บทบาทในการ

อบรมเลี้ยงดูให้ความรู้  ปลูกฝังศีลธรรมให้มี

คุณ ธรรมและจริยธรรมลดน้อยลง นำไปสู่

พฤตกิรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

2. ผู้ปกครองของผู้ เรียนต้องใช้เวลาในการ

ประกอบอาชีพ ทำให้การดูแลบุตรหลานน้อยลง 

ส่งผลให้บุตรหลานมีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางที่

ไม่ดีมากขึน้ 

3. ผู้ปกครองของผู้เรียนมีการย้ายถิ่นฐานเพื่อ

การประกอบอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนต้องย้าย

สถานทีเ่รียนทำให้มีแนวโน้มออกกลางคันเพิ่มขึน้ 

4. สภาพบริบทสังคม ชุมชน ที่ เปลี่ยนแปลง 
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โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threats : T) 

5. ภูมิประเทศ ทำเล ที่ตั้ง สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเพณี

ศลิปวัฒนธรรม วิถีชีวติ มีความหลากหลาย 

6. มีศูนย์เครือข่ายในการช่วยเหลอืเด็กพิการ 

อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการจัดการศกึษา 

5. ครอบครัว  และชุมชนมีความเสี่ ยง เรื่อ ง

พฤติกรรม ทางเพศที่ไม่เหมาะสม สิ่งเสพติด

อบายมุข อุบัติเหตุ อุบัติภัยมากขึ้น 
 

 

5) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 

 

 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threats : T) 

1. โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อม และก้าวทัน

สื่อเทคโนโลยี ส่งผลให้สถานศึกษา พัฒนาการ

จัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพยิ่งขึน้     

2. การนำเทคโนโลยี และดิจิตอลเพลตฟอร์ม 

(plat form)  เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย

ธุรกิจ ส่งเสริมรายได้แก่ชุมชนผู้ปกครองและ

ผู้ เรียน มีรายได้ สนับสนุนการจัดการศึกษา

เพิ่มขึน้ 

3. ภาครัฐและเอกชน เข้ามาส่งเสริมการพัฒนา

ด้านเทคโนโลยี 

4. มีระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV DLIT ) และระบบ ICT เพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอน 

 

1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่มีความเสถียร

ในบางพื้นที่  ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารหรือ

นำมาใช้ ในการจั ดการเรียนการสอน ไม่ มี

ประสิทธิภาพ 

2. สังคมไทยขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคข้อมูล 

ข่าวสารผ่านสื่อและเทคโนโลยี การรับวัฒนธรรม

ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ผ่านการนำเสนอของสื่อ

ต่าง ๆ ที่ยังไม่ให้ความสำคัญในการนำเสนอเชิง

สร้างสรรค์ ส่งผลใหเ้ด็กเลียนแบบพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ 

3. หนว่ยงานทางการศกึษาขาดเชื่อมโยง  

ขาดการบูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศ 

4. ขาดการดูแลควบคุมการใชส้ื่อเทคโนโลยี 

อย่างสรา้งสรรค์และจรงิจัง 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 – 2565 

 
วิสัยทัศน์      ตรังเมอืงแห่งคุณภาพการศกึษา มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
 

พันธกิจ  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทเพื่อความมั่นคงของชาติ 

            2. ส่งเสริม พัฒนากำลังคน วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันสู่ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ  

            3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน 

            4. เสริมสรา้งโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ      

สื่อและนวัตกรรมทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

            5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            6. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยภาคีเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภบิาล  

             
 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษาให้มคีุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะ   

ในศตวรรษที่ 21 สู่ความมั่นคงของชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อส่งเสริม 

การจัดการศกึษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศกึษาที่เช่ือมโยงทุกระดับทุกประเภท       

และส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติร      

กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล   
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เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ 1 ผู้เรยีนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 

มีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 

เป้าประสงค์ 2 ผูเ้รียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ 3 ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีทักษะ ความรู ้ความสามารถ         

และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ 4 ผูเ้รียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้     

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

เป้าประสงค์ 5 หน่วยงานทางการศกึษาและสถานศกึษา จัดการศกึษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติ   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 6 หน่วยงานทางการศกึษาและสถานศกึษา บริหารจัดการศกึษา โดยใช้

ภาคีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศกึษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะ   ในศตวรรษที่ 

21 สู่ความม่ันคงของชาติ  

เป้าประสงค์ที่ 1  ผูเ้รียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 มจีติสำนึก

ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเปา้หมาย 

ค่าปฐีาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ร้อยละของสถานศกึษาท่ีจัดกจิกรรมส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมจีิตสำนกึความรักชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดม่ันในประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 มผีลการ

ประเมินความสามารถดา้นการอ่าน (RT) อยู่ในระดับ

พอใชข้ึน้ไป 

- อ่านออกเสียง 

- อ่านรู้เร่ือง 

- อ่านออกเสียงและอ่านรู้เร่ือง 

 

 

 

96.56 

93.79 

80.52 

 

 

 

98 

95 

85 

 

 

 

99 

97 

90 

 

 

 

100 

100 

100 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเปา้หมาย 

ค่าปฐีาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 มีผลการ

ประเมินความสามารถดา้นการคำนวณและด้านภาษา 

(NT) อยู่ในระดับ 

พอใช ้ขึ้นไป 

- ด้านคณติศาสตร์  

- ด้านภาษาไทย 

- ด้านคณติศาสตร์และภาษาไทย 

 

 

 

 

86.28 

81.03 

86.20 

 

 

 

 

91.28 

86.03 

91.20 

 

 

 

 

96.28 

91.03 

96.20 

 

 

 

 

100 

100 

100 

4. ร้อยละของจำนวนนักเรียนช้ัน ป.6 ท่ีได้คะแนนผล

การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน O-NET  

แต่ละวชิาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึน้ไป เพิ่มขึ้น 

4.1 วิชาภาษาไทย  

4.2 วิชาภาษาอังกฤษ  

4.3 วชิาคณิตศาสตร์ 

4.4 วิชาวิทยาศาสตร์  

 

 

 

71.26 

23.54 

30.33 

27.34 

 

 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

 

 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

 

 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

5. รอ้ยละของจำนวนนักเรียนช้ัน ม.3 ที่ไดค้ะแนนผล

การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน O-NET  

แต่ละวชิาผ่านเกณฑ์ร้อยละ  50 ขึ้นไป เพ่ิมขึน้ 

- วชิาภาษาไทย 

- วชิาภาษาอังกฤษ 

- วชิาคณิตศาสตร์ 

- วชิาวทิยาศาสตร์ 

 

 

 

71.61 

10.59 

2.50 

4.19 

 

 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

 

 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

 

 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

6. รอ้ยละของจำนวนนักเรียนช้ัน ม.6 ที่ได้คะแนนผล

การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน O-NET  

แต่ละวชิาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึน้ 

- วชิาภาษาไทย 

- วชิาภาษาอังกฤษ 

- วชิาคณิตศาสตร์ 

- วชิาวทิยาศาสตร์ 

- วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

 

 

35.99 

7.17 

13.09 

7.25 

8.33 

 

 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

 

 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

 

 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

7. รอ้ยละค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติดา้นอาชีวศกึษา (V-NET) ระดับ ปวช.3 

รายวชิา  ความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

เพิ่มขึ้น 

43.22 +3 +3 +3 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเปา้หมาย 

ค่าปฐีาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

8. ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติดา้นอาชีวศกึษา (V-Net) ระดับ ปวส.2 

รายวชิา  ความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

เพิ่มขึ้น 

40.89 +3 +3 +3 

9. รอ้ยละค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ การศกึษานอกระบบโรงเรียน N-

NET แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 

- ระดับประถมศึกษา 

- ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

- ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 

 

 

36.63 

38.64 

35.40 

 

 

 

+3 

+3  

+3 

 

 

 

+3 

+3  

+3 

 

 

 

+3 

+3  

+3 

กลยุทธ์     1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ยึดมั่น  ในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2    การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  

เป้าประสงค์ที่ 2    ผูเ้รียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย

อาชีวศกึษา ต่อสายสามัญ (ปวช.1 : ม.4) 

44:56 47 : 53 50 : 50 53 : 47 

2. สัดส่วนผู้เรียนท่ีเรียนในระบบทวภิาคีต่อผู้เรียนใน

ระบบปกติในสถานประกอบการท่ีมีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น 
20 : 80 25 : 75 30 : 70 35 : 65 

กลยุทธ์      1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำหลักสูตรบูรณาการเชื่อมโยงการศกึษาขั้นพื้นฐานสู่

อาชีวศกึษาและอุดมศกึษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย

ด้านการศึกษาและนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทุก

ช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้  
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เป้าประสงค์ที่ 3  ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีทักษะ ความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. รอ้ยละของครูปฐมวัยทุกสังกัดได้รับการพัฒนา 72 82 92 100 

2. ร้อยละของครูระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการ

พัฒนาการจัดเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21 

79 86 93 100 

3. ร้อยละของครูระดับอาชีวศึกษา ที ่ได้รับการพัฒนา

ทักษะทางวิชาการและวิชาชพี 

86 90 96 100 

กลยุทธ์      1. ส่งเสริม สนับสนุน การสรา้งเครือข่ายทางวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการใชส้ื่อและนวัตกรรม ในการพัฒนาครูในรูปแบบหลากหลาย 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4     การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริม      

การเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   

เป้าประสงค์ที่ 4    ผูเ้รียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษาและการเรียนรู ้    อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชวีิต อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. รอ้ยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ  (ป.1 - ม.3) 

ได้รับการศึกษา  

95.49 97.49 99.49 100 

2. รอ้ยละของผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) 89.78 92.78 95.78 100 

4. รอ้ยละของผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาขั้นพืน้ฐาน      96.52 97.52 98.52 100 

กลยุทธ์      1. สรา้งโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษาของคนทุกระดับทุกประเภท 

2. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื่อ

การศกึษาที่ทันสมัย 

3. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลกลางทางการศกึษาของจังหวัด เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน    

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการศกึษาเพื่อสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 5  หน่วยงานทางการศกึษาและสถานศกึษาจัดการศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต    

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. รอ้ยละของหน่วยงานท่ีส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรูคุ้ณภาพชีวิตท่ีเป็น

มติรกับสิ่งแวดลอ้มด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

87 91 95 100 

2. รอ้ยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สถานศกึษาพอเพยีง 

100 100 100 100 

3. จำนวนสถานศึกษาที ่ดำเนินงานโครงการอนุร ักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มขึ้น 

31 34 37 40 

กลยุทธ์      1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู ้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์

ฟืน้ฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศกึษาทุกระดับ 

 2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในสถานศกึษาที่สรา้งจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในสถานศกึษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6     การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล   

เป้าประสงค์ที่ 6    หน่วยงานทางการศกึษาและสถานศกึษา บริหารจัดการศกึษา โดยใช้ภาคีเครือข่าย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. มีระบบฐานขอ้มูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด  ที่

ครอบคลุม ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน เชื่อถอืได้ สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้อง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 

2. รอ้ยละของหน่วยงานมรีะบบบริหารจัดการท่ีเป็นดจิิทัล 100 100 100 100 

3. รอ้ยละของหน่วยงานผา่นเกณฑ์การประเมิน ITA   ใน

ระดับ A ขึน้ไป (หาข้อมูล) 

40 60 80 100 

กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรม โปร่งใสและมี

ส่วนร่วม  
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130 
130 



 

 

 

131 
131 

แผนผังความเชื่อมโยง สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 

 

ตรังเมอืงแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื 



 

ส่วนที่ 4 
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 – 2565  
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศกึษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่ความมั่นคงของชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 1  ผูเ้รียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 มจีติสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวิถี

ประชาธิปไตย 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายเรียนรู้ใต้ร่ม       

พระบารมีจักรีวงศ์ 

กิจกรรมที่ 2 สาธารณประโยชน์    

“จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 

กิจกรรมที่ 3 สืบสานอัตลักษณ์ นวัต

วิถี 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน ได้ศกึษาเรียนรู้

พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 2. 

เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน มีเจตคติทีด่ีต่อ

บ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมือง

ดี มีพืน้ฐานชีวิตที่มั่นคงและมคีุณธรรม 

3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัต

วิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจติสำนกึรัก

และภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

ผู้เรียนของสถานศึกษาในพืน้ที ่ 1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ   

มีความรักและเทิดทูนในสถาบนั

พระมหากษัตริย์และยดึมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้นำความรู้

ความเข้าใจไปประยุกต์ใชใ้นการ

ชีวติประจำวัน 

1.922 0 0 1.922 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

ลูกเสือ) 

2. สร้างและส่งเสริมความเปน็

พลเมอืงดีตามรอยพระยุคลบาท

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 1 สืบสานพระปณิธานสู่

การศึกษาของจังหวัด 

กิจกรรมที่ 2 พลเมืองจติอาสา 

(ขยายผลหลักสูตร 904 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน ได้ศกึษาเรียนรู้

พระปณิธานของพระราชวงศ์จักรี   

2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดตี่อ

บ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมือง

ดี   มีพืน้ฐานชีวิตที่มั่นคงและมคีุณธรรม   

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีจติสำนึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ตามโครงการอนุรักษ์ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของ

หน่วยงานทางการศึกษาทุก

สังกัด             ในจงัหวัด 

จำนวน 1,000 – 1,400 คน 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรักและเทิดทูนในสถาบนั

พระมหากษัตริย์และยดึมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ทำจิตอาสาอย่างน้อย 1 คร้ัง   

0 2.371 0 2.371 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 

(ลูกเสือ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

กิจกรรมที่ 3 ประกวด Best practice 

ตามโครงการพระราชดำริ อพ.สธ.

กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ 

 3. ร้อยละ 100 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดมสีถานศกึษา

ต้นแบบ Best practice ตามโครงการ

พระราชดำริ อพ.สธ. 

      

3. ช่วยเหลือหน่วยงานทางการ

ศกึษาประสบภัยพบิัติ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเพิม่องค์

ความรู้และการเตรยีมความพร้อม

รับมือภัยพบิัติ   

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ

อำนวยการศูนย์อำนวยการ

ช่วยเหลือสถานศกึษาประสบภัย

พิบัติ และคณะกรรมการสำรวจ

ความเสียหายหน่วยงานและ

สถานศึกษาที่ประสบภัยพบิัติอำเภอ 

กิจกรรมที่ 3 สำรวจความเสียหาย

หน่วยงานและสถานศกึษาทีป่ระสบ

ภัยพบิัติ 

กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายละเอยีด

ความเสียหายและจัดทำคำขอ

งบประมาณเพื่อช่วยเหลือ

สถานศึกษาที่ประสบภัยพบิัติให้ทนั

ต่อสถานการณ์ 

1. เพื่อสร้างองค์ความรูก้ารเตรยีมความ

พร้อมรับมือการเกิดภัยพบิัติให้หน่วยงาน

ทางการศึกษา   

2. เพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลอื

สถานศึกษาประสบภัยพบิัติส่วนภมูิภาค 

ระดับจังหวัด   

3.  เพื่อสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์

อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบ

ภัยพบิัติส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ  

4. เพื่อพัฒนาระบบรายงาน ตรวจสอบ

ความเสียหาย และการจัดทำคำขอ

งบประมาณเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่

ประสบภัยพบิัติให้ทันต่อสถานการณ์  

5. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์

อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบ

ภัยพบิัติส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด  ระดับ

อำเภอ และคณะกรรมการสำรวจความ

เสียหายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติอำเภอ 

(ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการสำรวจ

ความเสียหายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์

อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษา

ประสบภัยพบิัติส่วนภูมิภาค 

ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 

และคณะกรรมการสำรวจความ

เสียหาย 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีศูนย์

อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษา

ประสบภัยพบิัติส่วนภูมิภาค ระดับ

จังหวัด และระดับอำเภอ      

2. สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดั มี

ระบบรายงาน ตรวจสอบความ

เสียหาย และ   การจัดทำคำขอ

งบประมาณเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา

ที่ประสบภัยพบิัติ  

3. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมประชุม/

อบรม 

.697 .500 .500 1.697 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

นโยบาย

และแผน) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติ

จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 

        

 

ยุทธศาสตร์ที่  2    การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ  

เป้าประสงค์ที่ 2    ผูเ้รียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

1. เปิดบ้านการศึกษาสรรค์สร้าง

เด็กไทย 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะอาชีพ 

กิจกรรมที่ 2 เวทีแสดง

ความสามารถของเด็กและเยาวชน 

กิจกรรมที่ 3  เสวนาปฏิรูป

การศึกษาจังหวัดเป็นฐานด้าน

การศึกษากิจกรรมที่ 4  จัด

นิทรรศการและแสดงผลงานทาง

วิชาการ 

กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลงานวิจัย 

สื่อและนวัตกรรม 

1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ให้เด็กและ

เยาวชนในจังหวัด ได้แสดงออกถึง

ความสามารถในด้านวิชาการ   การแสดง 

และทักษะด้านวิชาชีพ   

2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ให้เด็ก

และเยาวชน ข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาได้แสดงความสามารถที่

เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพ

ด้านดนตร ีนาฏศิลป์ กีฬา ศลิปะ การ

แสดงและสิง่ประดิษฐ์ในจังหวัด   

3. เพื่อนำเสนอผลงาน นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ของหน่วยงานทางการศึกษา

ให้ปรากฏแก่สาธารณชน   

4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา

โดยใชจ้ังหวัดเป็นฐาน 

เด็กและเยาวชน ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ของ

หน่วยงานทางการศึกษาทุก

สังกัดในจงัหวัด จำนวน 1,000 – 

1,500 คน 

1. ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชน 

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษา

ทุกสังกัดในจังหวัดเข้าร่วมงาน   

2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทาง

การศึกษาสังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร

และสังกัดอื่น ตลอดจนหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม 

1.628 4.615 5.000 11.243 สป.ศธ. /

พัฒนา

จังหวัด 

ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มนิเทศ

ฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

2. แกนนำเยาวชนอาสาพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียว นวัตวิถชีุมชน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อ

กำหนดรูปแบบการดำเนินงานและ

ประสานความร่วมมือ 

กิจกรรมที่ 2 การประชุม

คณะทำงานระดับจงัหวัดและระดับ

ภาคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดชมุชนและโรงเรียนคู่

พัฒนา   

กิจกรรมที่ 3 การประชุม

คณะกรรมการจัดทำหลกัสูตร 

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนอาสา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีชมุชน

และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

กิจกรรมที่ 5 แกนนำเยาวชน          

นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชน    

ของตนเอง 

กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมสรุปผล

การดำเนินงานและประชาสมัพันธ์

เผยแพร่ ผลการดำเนินงาน 

1. เพื่อสรา้งแกนนำเยาวชนอาสาพฒันา

แหลง่ท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนในพื้นที่

จังหวัด และ ภูมภิาค   

2. แกนนำเยาวชนอาสาพฒันา ฯ นำ

ความรู้ที่ได้รับ ไปสู่การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

1. แกนนำเยาวชนอาสาและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน     

150 คน   

2.ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา    

จำนวน 4 แหง่ 

1. จำนวนแกนนำเยาวชนอาสาพัฒนา

แหลง่ท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  150 คน   

2. จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา      

4  แห่ง   

3. จำนวนเร่ืองราว STORY ที่เป็น     

อัตลักษณ์ชุมชน 4 เรื่อง 

0 1.024 0 1.024 สป.ศธ.  ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

พัฒนา) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

การศึกษาเพื่อความยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงานเพื่อประสานความ

ร่วมมือระหว่าง ศธจ.ศธภ.ในการนำ

แนวทางไปสูก่ารปฏิบัติตามบรบิทน

พืน้ที ่

กิจกรรมที่ 2 การสร้างการรับรูแ้ละ

การมีส่วนร่วม 

กิจกรรมที่ 3 การสรา้งแผนที่

ผลลัพธ์ เพื่อสรา้งความเชื่อมโยง

ตามแนวคิด Balanced Scorecard   

กิจกรรมที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมลู

ผลลัพธ์ (Outcomes) และการ

ประเมินความคุ้มค่าของเงิน (Value 

for money)   โดยการหาตัวชีว้ัด 

(Indicators)    ที่สามารถวัดผลลัพธ์

ที่กำหนดได ้

กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะห์ผลการ

จัดผลการศึกษากิจกรรมการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ (KM) 

1. เพื่อศกึษากระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ

ตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของ

สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดั  

2.  เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์

การดำเนินงานของโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด  

3.  เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ (KM)  

กระบวนการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษาตามแนวคิด 

Balanced Scorecard 

 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

แผนงานและโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์การศึกษาของ

สำนักงานศกึษาธกิาร จังหวดั 

1. มีแผนงานและโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ

สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดัจำนวน 

1 เรื่อง 

2. ดำเนินการติดตามและประเมนิผล

ตามแผนยุทธศาตร์การศึกษาในพื้นที่

สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดั  

จำนวน 1 คร้ัง 

3. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

และประเมินผลสัมฤทธิก์าร

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์

การศึกษาในพื้นที่สำนกังาน

ศึกษาธิการ 

จำนวน 1 เรื่อง   

4. สรา้งการรับรูใ้ห้กับบุคลากรด้าน

การศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ในพืน้ที่สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด  

200 คน 

0 2.204 2.000 4.204 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

นโยบาย

และแผน) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

4. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนวัย

แรงงานให้มคีุณภาพ มีความเป็น

เลิศ สามารถแข่งขันใน

ตลาดแรงงานได ้

กิจกรรมที่ 1. จัดทำและวิเคราะห์

ข้อมูลตลาดแรงงาน  

กิจกรรมที่ 2.จัดทำข้อมลูความ

พร้อม ความถนัดของผู้เรียน   

กิจกรรมที่ 3. จัดทำหลักสูตรแนว

ทางการพัฒนา   

กิจกรรมที่ 4.  ฝึกประสบการณ์และ

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

กิจกรรมที่ 5. จัดทำระบบติดตาม

ความก้าวหน้าของผู้ที่ผ่านการ

พัฒนา 

1. เพื่อส่งเสรมิการสรา้งศักยภาพผู้เรียน

วัยแรงงานให้มสีมรรถนะตามความ

ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบนัและ

อนาคต   

2.  เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาในการผลิต

และพัฒนาผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้น

พืน้ฐานและอาชีวศกึษาให้มีศกัยภาพ 

และสมรรถนะเข้าสู่วัยแรงงานที่มี

คุณภาพตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต 

1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน จำนวน 50 คน  

2. ผู้เรียนระดับอาชีวศกึษา 

จำนวน 100 คน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการ

พัฒนาตามหลักสูตรทีก่ำหนด 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการ

พัฒนามีอาชีพ   

3. ร้อยละ 5 ของผู้เรียนที่ได้รับการ

พัฒนามีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ

รายย่อย 

0 1.324 0 1.324 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

พัฒนาฯ) 

5. ศกึษาความต้องการแรงงาน

และการผลิตกำลังคนสู่สถาน

ประกอบการ 

ในจังหวัดตรัง 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาความต้องการ

แรงงานและการผลิตกำลังคนสู่

สถานประกอบการในจังหวัดตรัง 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรร่วม

ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศกึษาและ

สถานประกอบการ 

1. เพื่อศกึษาความต้องการแรงงานของ

สถานประกอบการในจังหวัดตรัง 

2. เพื่อศกึษาการผลิตกำลงัคนสู่สถาน

ประกอบการในจังหวัดตรัง 

3. เพื่อศกึษาสมรรถนะแรงงานที่สถาน

ประกอบการต้องการในจังหวัดตรัง 

1. นักเรียนนักศึกษา  

2. สถานประกอบการในจังหวัด

ตรัง 

1. สถานประกอบการในจังหวดัตรัง 

จำนวน 1,000 แห่ง ได้รับการจัดเก็บ

ข้อมูล 

2. ไดง้านวิจัยต้องการแรงงานและ

การผลิตกำลังคนสู่สถาน

ประกอบการในจังหวัดตรัง 1 เลม่ 

3. สถานประกอบการจำนวน 100 

แห่ง ร่วมพฒันาหลักสูตร 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

อาชีวศกึษาสามารถนำข้อมูลมาใช ้

0 4.000 0 4.000 พัฒนา

จังหวัด 

ศธจ.ตรัง 

(วิทยาลัย

การอาชีพ

ห้วยยอด) 

137



 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

   ประกอบการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อความ

ต้องการของสถานประกอบการ  

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

อาชีวศกึษาสามารถนำข้อมูลมา

พัฒนาหลกัสูตรร่วมกับสถาน

ประกอบการ 

      

6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

เพื่อการท่องเท่ียวในจังหวัดตรัง 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาระบบ

การศึกษาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 

1. นักเรียน นักศึกษา อาชีวศกึษา 

และอุดมศกึษาสาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัด

ตรัง 500 คน 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน 

นักศึกษาในสายอาชีวศึกษา 

อุดมศึกษาในจังหวัดตรังไดรั้บการ

ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษาเพื่อการ

ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 

2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่

ประกอบอาชีพในสายธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดตรัง

ไดรั้บการส่งเสรมิและพฒันา

การศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวใน

จังหวัดตรัง 

0 1.700 0 1.700 พัฒนา

จังหวัด 

ศธจ.ตรัง 

(วิทยาลัย

การอาชีพ

ห้วยยอด) 
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ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศกึษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 

เป้าประสงค์ที่ 3    ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนจิต

อาสาสู่ภูมปิัญญาผู้สูงวัย 

กิจกรรมที่ 1 เตรยีมความพรอ้ม 

ประชุมชีแ้จง และสร้างการับรู้ 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเยาวชนจิต

อาสาและที่ปรึกษา และ เยาวชน

ออกปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ภูมิ

ปัญญาผู้สูงวัย 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตาม ผล

การดำเนินงาน 

1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจติสำนึกให้

เยาวชนกระทำความดี มีจิตอาสาในการ

ทำความดีโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

   

2. เพื่อให้ผู้สูงวัยไดรั้บการดูแลด้าน

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับ

วัย   

3. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การถ่ายทอด

ภูมิปัญญาของผู้สูงวัย 

1. เยาวชนมีจติอาสา  จำนวน  

1,200  คน 

1. ร้อยละ 80 ของเยาวชนมีจติอา

สารในการทำความดี มคีวาม

เอื้อเฟือ้เผ่ือแผ่มีความเสียสละ 

2. ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตดขีึน้ 

1.039 0 0 1.039 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

พัฒนาฯ) 

2. เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ

ครูและบุคลากรในสำนักงาน

ศกึษาธิการจังหวัด 

 

1.เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบคุลากร

สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดัให้มี

แรงจูงใจและเจตคตทิี่ดีต่อการพัฒนา

ตนเอง   

2.เพื่อส่งเสรมิบุคลากรให้สามารถนำเอา

ทักษะ ประสบการณ์และความรูท้ี่ไดรั้บ

การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัตงิานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ   

3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจบคุลากรให้

มีความรัก สามัคคี และมีสัมพันธภาพใน

องค์กร   

1. บุคลากรสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดทกุคน 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร

สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดัได้รับ

การพัฒนาและนำไปใชใ้นการ

ปฏิบัติงาน   

2. ร้อยละ 100  ของผู้ได้รับ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำป ี

2563 

0.489 0.500 0.500 1.489 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

อำนวยการ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

 4. เพื่อเสรมิสร้างขวัญและกำลังใจใหก้ับ

ข้าราชการ ที่ประพฤติดีเปน็แบบอย่างใน

การปฏิบัติหนา้ที่รวมถงึการประกาศ

เกียรติประวัติ และประกาศบำเหน็จ

ความชอบให้เป็นที่ประจักษ ์

        

3. TFE (Teams For Education) 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษา และพฒันากระบวนการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและที่เกี่ยวข้องของจงัหวดั 

2 เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองคค์วามรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาของนกัเรียนของ

สถานศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละ

วิชาต่ำกว่าเกณฑค์ะแนนรอ้ยละ ๕๐ 

เพิ่มขึน้ 

3 เพื่อให้สถานศกึษามีรูปแบบในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สง่ผลให้มี

ร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พืน้ฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึน้ 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

มีข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการ

พัฒนา และยกระดับคุณภาพ

ทางการศึกษาในพื้นที ่

2. สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดั 

มีแนวทางการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับ

จังหวัด 

3. สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด 

มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง

โรงเรียนนำร่อง และโรงเรียน

เครือข่าย 

 2. สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดัตรัง

มีแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ

จังหวัด 

0.325 0 0 0.325 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มนิเทศ

ฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

4. Coaching Teams  เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. เพื่อสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการ

นิเทศ ติดตาม ประเมนิผล และการ

สนับสนุนการบรหิารการจัดการศึกษา 

ในระดับจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผล ในการบรหิารการ

จัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกบั

ความต้องการและบริบทของพืน้ที ่

3. เพื่อขยายผลรูปแบบ/แนวทางการ

นิเทศ ติดตาม ประเมนิผล ในการบรหิาร

การจัดการศึกษา ด้วยกระบวนการ 

Coaching ทกุสงักัดในระดับจงัหวัด ที่

สอดคล้องกับความต้องการและบริบท

ของพืน้ที ่  

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ตรัง สามารถนำเสนอผลการ

ติดตาม และประเมินผลการ

บรหิารการจัดการศึกษาของ

หน่วยงานการศึกษา ทุกสงักดัใน

พืน้ที่รับผดิชอบต่อผู้บริหาร

รวมทั้งมีข้อมลูในการรายงานผล

การดำเนินงานแกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แกสาธารณชน 

2. มีสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรัง มีข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนา และยกระดับ

คุณภาพการศึกษาในพื้นที่ เชน่ 

ผลการดำเนินงาน ปญัหา

อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ

ข้อเสนอแนะ     

 3. สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด

ตรัง มีแนวทางนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผลการบรหิารการ

จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ

บรบิทพืน้ที่ นำสู่การยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรม 

1. จังหวดัตรังมี Supervisor Teams 

ระดับจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลาง

การบูรณาการด้านการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการบรหิาร

การจัดการศึกษาทกุระดับในพื้นที ่

2. จังหวัดตรังมีมีแนวทางการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการบรหิาร

การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในพื้นที่

รับผดิชอบ ที่สอดคล้องเหมาะสม

ตามบรบิทของพืน้ที ่

0.160 0 0 0.160 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มนิเทศ

ฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

5. ขับเคลือ่นการพัฒนาการการ

จัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ี 

1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้เด็กปฐมวยั

ทุกคนได้รับการดแูลและพัฒนาในการจัด

การศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถงึและมี

พัฒนาการสมวัย 

2. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และพฒันา

สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาต ิ

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู  ผู้ดูแลเด็ก พอ่แม่

ผู้ปกครองและผูม้สี่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้              

ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยและมีบทบาทร่วมกัน

ในการส่งเสรมิ สนับสนุน ดูแล พัฒนา

และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ในพื้นที่เพิ่มขึน้ 

4. เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหวา่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ที่ให้มี

ประสิทธิภาพ 

1. เด็กปฐมวัยทกุคนได้รับการ

ส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาให้

มีพัฒนาการสมวัย                         

มีความพร้อมสำหรับการเข้า

เรียนในระดับประถมศึกษา 

2. การดำเนินงานเกี่ยวกับการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทกุสังกัด เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการ

การทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของชาต ิ

3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งที่ไดรั้บ                     

การขยายผลการดำเนินงานมี

คุณภาพตามมาตรฐาน 

1.  ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่

ไดรั้บบริการทางการศึกษา 

2.  ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทกุภาคส่วน รับการ

พัฒนามีความรูค้วามเข้าใจการดูแล

และเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

จำนวน 100 คน 

3. จำนวนรูปแบบ/แนวแนวปฏบิัติที่ดี 

(Best Practices) การพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 2 ชิน้     

4. ร้อยละ 60 ของจำนวนเด็กปฐมวัย

ทุกสังกัดที่จบการศึกษาปฐมวัยมีผล

การประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดี

ทุกด้าน           

5. ร้อยละ 60 ของสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยของทุกสงักดัในพื้นที่ผ่าน

เกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ                 

.100 0 0 0.100 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มนิเทศ

ฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

6. Innovations For Thai 

Education  ( IFTE ) นวัตกรรม

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

การศึกษาไทย 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชีแ้จงการ

ดำเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 2 วเิคราะหข์้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่

เกี่ยวข้องของจังหวัด 

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์และพฒันา

แนวทางการทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์

ความรู้ (รูปแบบ/แนวทาง/

กระบวนการนิเทศฯ) 

กิจกรรมที่ 4 ขยายผลการดำเนิน 

การพัฒนา การจัดการเรียนรู้ฯ 

กิจกรรมที่ 5 วิจัย กำกับ ตดิตาม 

และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 6 คดัเลือกแนวทางการ

พัฒนาฯ ระดับภาคและระดับ

จังหวัด 

 

1. เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมลูสารสนเทศ

ทางการศึกษาและการวิจัยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและที่เกี่ยวข้องของจงัหวดั/

ภาค โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น  

2. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ และถ่ายทอดองคค์วามรู้เกี่ยวกับ

รูปแบบ/แนวทาง การพัฒนานกัเรียนและ

ผลการวิเคราะห์และการวิจัยแนว

ทางการนิเทศ ตดิตามและประเมินผล

การบรหิารการจัดการศึกษา ระดับภาค

และระดับจังหวัดใหก้ับหน่วยงานทาง

การศึกษาและสถานศกึษา   

3. เพื่อให้สถานศึกษามีร้อยละของ

นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานแตล่ะวิชา

ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึน้ 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผู้เรียนใน

สถานศึกษาทุกสงักัด รวมทัง้

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ใน

พืน้ที่  

1. มีศูนย์กลางการประสานงาน 

การบูรณาการด้านการเรียนรู้

ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทกุ

สังกัดในระดับภาคและระดับจังหวัด   

2. มีการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการ

พัฒนานักเรียนและการวิจัยรูปแบบ/

แนวทางการพัฒนานักเรียน เพื่อ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/

แนวทางการพัฒนานักเรียนและผล

การวิเคราะห์และการวิจัยแนว

ทางการนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผลการบรหิารการจัด

การศึกษาให้กบัหน่วยงานทาง

การศึกษาและสถานศกึษา   

3. ทุกจังหวัดมแีนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/

แนวทางการพัฒนานักเรียนและผล

การวิเคราะห์และการวิจัยแนว

ทางการนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผลการบรหิารการจัด

การศึกษาระดับภาคและระดบั

จังหวัดใหก้ับหน่วยงานทาง

การศึกษาและสถานศกึษา   

 

0 1.888 0 1.888 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มนิเทศ

ฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

กิจกรรมที่ 7 การนำเสนอผลงาน

ทางวิชาการซึ่งเป็นผลจากการ

ดำเนินงานตามโครงการอย่าง

ต่อเนื่องในรูปแบบของการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือ 

Symposium 

กิจกรรมที่ 8 ติดตามและ

ประเมินผล รวมทั้งสรุปรายงาน 

  4. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียน

ที่คะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานแตล่ะ

วิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึน้ 

      

7. พัฒนาการศึกษาปฐมวัยท่ีมี

คุณภาพของจังหวัดตรัง 

1.ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา

ครูผู้สอน/ ผู้เลี้ยงดูเด็ก/พ่อแม่ 

ผู้ปกครองและผูเ้กี่ยวข้องกบัการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย 

2.จัดสรรงบประมาณ 

3.ติดตามและประเมินผล 

4.นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

5.สรุปและรายงานผล 

1.เพื่อส่งเสรมิพฒันาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในจังหวัดตรังใหม้ีคุณภาพ 

2.เพื่อส่งเสรมิพัฒนาความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัว 

3.เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการและดูแล

สุขภาพเดก็ปฐมวัย 

4.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเดก็

ปฐมวัย   

5.เพื่อนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

การจัดการศึกษาปฐมวัยใน   จังหวัดตรัง 

1. สถานศกึษาทุกสังกัดใน

จังหวัดตรังที่จัดการศึกษา

ปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ผู้ปกครองของเด็ก

ปฐมวัย ได้รับการอบรมและมีความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ การ

อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย         

2. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนระดับ

ปฐมวัย ได้รับการพัฒนาความรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนระดับ

ปฐมวัย ได้รับการพัฒนาความรู้

ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ตามสะ

เต็มศึกษาและกิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย      

4. ร้อยละ 100 ของสถานรับเลีย้ง

เด็กเอกชน ได้รับสื่อพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย  

 

 2.000 2.000 4.000 พัฒนา

จังหวัด 

ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มนิเทศ

ฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

   5.. ร้อยละ 90 ของหน่วยงาน

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย

เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงาน

นวัตกรรมด้านปฐมวัย 

      

8. ยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความ

ต้องการจำเป็นพเิศษ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

สำหรับเด็กทีม่ีความต้องการจำเป็น

พิเศษ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับ

เด็กที่มคีวามต้องการจำเป็นพิเศษ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงาน

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

สำหรับเด็กทีม่ีความต้องการจำเป็น

พิเศษ จัดทำสรุปผลและรายงานผล 

1. เพื่อให้พี่เลี้ยงเดก็พิการมคีวามรู้ ความ

เข้าใจในทักษะช่วยเหลือฟื้นฟู คัดกรอง

คนพิการเบือ้งตน้ 

2. เพื่อไดศ้ึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริง

ในหน่วยงานที่มคีุณภาพ นำมาปรับใช้

ต่อไป 

1. เลี้ยงเด็กพกิารและเด็กทีม่ี

ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

2. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

1. ร้อยละ 100 ของพี่เลี้ยงเด็กพกิาร

ไดรั้บความรู้ความเข้าใจและทกัษะใน

การช่วยเหลือฟื้นฟู รวมทั้งสามารถ

คัดกรองคนพิการเบือ้งต้นได้  

2. ร้อยละ 70 ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ

สามารถนำความรูจ้ากประสบการณ์

การปรับใช้ไม่น้อยกว่า 

1.700 0.800 0.800 3.300 สป.ศธ / 

พัฒนา

จังหวัด 

ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

พัฒนาฯ) 

9. ว่ายน้ำเพือ่เอาชีวิตรอด 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร

พัฒนาทักษะการว่ายน้ำและทกัษะ

การเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตทุาง

น้ำ   

1.   เพื่อให้นักเรียนมีความรูเ้รื่องความ

ปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดจาก

อุบัติเหตุ อุบัติภัยทางน้ำ และการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ   

2.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำ

และทักษะการเอาชีวิตรอดจากอุบัตเิหตุ

ทางน้ำได ้

1. นักเรียน จำนวน 1,000 คน 1.  ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมได้รับ

การพัฒนาทักษะ   ตามหลักสูตร

ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 

2.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมผ่าน

เกณฑ์ประเมิน ตามหลกัสูตรว่ายน้ำ

เพื่อเอาชีวิตรอด 

0 2.549 2.500 5.049 พัฒนา

จังหวัดตรัง 

ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

พัฒนาฯ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4     การสร้างโอกาสทางการศกึษาที่เช่ือมโยงทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   

เป้าประสงค์ที่ 4    ผูเ้รียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษาและการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

1. ส่งเสริม พัฒนา การจัดการ

ศกึษา โดยการนำ PLC มาใช้ใน

กระบวนการขับเคลื่อนการ

พัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมสุู่่ความ

ยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมเชงิ

ปฏิบัติการผู้บริหารสถานศกึษา ครู 

และผูป้กครอง เกี่ยวกับการนำ PLC 

มาใชใ้นกระบวนการขับเคลื่อนการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความ

ย่ังยืน 

กิจกรรมที่ 2  นเิทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3  สรุปและรายงานผล

การดำเนินงาน ประชุม

คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 4 จัดทำระบบฐานข้อมลู

กลางโรงเรียนคุณธรรมในระดับ

จังหวัด  

1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผูป้กครอง 

สถานศึกษาของรัฐและเอกชน นำ

กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนสู่การ

ปฏิบัติมุง่สู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม   

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน

คุณธรรมที่มี Best Practice เพื่อสรา้ง

และจัดเกบ็องค์ความรู้อันเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนา   

3. เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียน

คุณธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับ

ภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และสรา้ง

ความเขม้แข็ง 

1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ

ผู้ปกครอง สถานศกึษาของรัฐ

และเอกชนทุกสงักัด จำนวน 

1,000 คน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และ

ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนคุณธรรม มีศักยภาพใน

การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน   

2  มีระบบฐานข้อมูลกลางโรงเรียน

คุณธรรมทุกสังกดัในระดับจังหวัด 

0.396 0 0 0.396 สป.สธ. ศธจ.ตรัง  

(กลุ่มพัฒนา

ฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

2. การจัดทำแผนบริหารจัดการ

โรงเรยีนขนาดเล็ก 

กิจกรรมที่ 1 ติดตามและประเมินผล

ตามแผนฯ  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงาน

บูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดทำและ

สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนแผนฯ 

ระดับอำเภอ และระดับจงัหวัด และ

ทบทวนแผน  

กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่แผนบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับ

จังหวัด (ประชุมคณะทำงานสรุปผล/

จัดทำเอกสารเผยแพร่) 

1. เพื่อให้มีการบรหิารทรัพยากรทาง

การศึกษาร่วมกัน   

2. เพื่อให้มีการบรหิารอัตรากำลังที่มี

ประสิทธิภาพ   

3. เพื่อให้มีแผนบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กแบบขั้นบันไดทีม่ีความ

ต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

1. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กระดบัจังหวัดที่ผ่านความ

เห็นชอบ กศจ. 

0 0.661 0.600 1.261 สป.สธ. ศธจ.ตรัง (กลุ่ม

นโยบายและ

แผน) 

3. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึง

การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 

เด็กออกกลางคัน และเด็กตก

หล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชีแ้จงการนำ

รูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือเดก็

ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและ

เด็กตกหล่น เขา้สู่ระบบการศึกษาไป

ใช ้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

จังหวัด  

1.  เพื่อส่งเสรมิรูปแบบการจัด

การศึกษาที่เหมาะสมให้กับเด็กด้อย

โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตก

หล่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

2.  เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมกลุม่เดก็

ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเดก็

ตกหล่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3.  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความ

ร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือเด็ก

ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเดก็

ตกหล่น   

1. เด็กด้อยโอกาส เดก็ออก

กลางคัน และเด็กตกหลน่ 

1. ร้อยละ 70 ของเด็กออกกลางคนั

ที่ไดรั้บการศึกษาในรูปแบบที่

เหมาะสม 

 2. ร้อยละ 70 ของเด็กด้อยโอกาส

ที่ไม่สามารถเรียนในระบบไดรั้บ

การศึกษาที่เหมาะสม         

3. ร้อยละ 70 ของเด็กตกหลน่ที่ไม่

สามารถเรียนในระบบไดรั้บ

การศึกษาที่เหมาะ 

3. จำนวนผลงานวิจัย  5 เร่ือง 

0 0.274 0.274 0.549 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง (กลุ่ม

พัฒนาฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการ

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เดก็ออก

กลางคัน และเด็กตกหลน่ ตาม

รูปแบบ/แนวทางที่กำหนด  

กิจกรรมที่ 3 สรา้งภาคีเครือข่าย

ความร่วมมือในการระดมทรัพยากร

ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 

เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น 

จำนวน   2 คร้ัง 

กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งทมีวิจัยการใช้

รูปแบบในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส        

เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นที่

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

กิจกรรมที่ 5 ทีมวิจัยลงพืน้ที่เก็บ

ข้อมูลเชิงสำรวจกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา

ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก

กลางคัน และเด็กตกหลน่ ในรูปแบบ

ที่เหมาะสมของจังหวัด (เด็ก

กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เด็กเป้าหมาย

ในปี 62) 

กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการวิจัยวิจัย

การใชรู้ปแบบในกลุ่มเด็กด้อย  

4.  เพื่อวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาที่

เหมาะสมกับเดก็ด้อยโอกาส เดก็ออก

กลางคัน และเด็กตกหลน่ในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

โอกาส  เด็กออกกลางคันและเด็ก

ตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมของ

จังหวัด 

         

4. ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อ

การจัดทำรูปแบบและแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศกึษาและอุดมศกึษา 

กิจกรรมที่ 1. ประชุมทบทวนอาชีพ

ตามความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง  

กิจกรรมที่ 2. ประชุมผู้บริหาร

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ทุกสังกัด +อาชีวศกึษา  

กิจกรรมที่ 3. ประชุมพิจารณา

คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ   

กิจกรรามที่ 4. กิจกรรมลงนาม 

MOU หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เสวนา การพัฒนาหลักสูตรฯ   

กิจกรรมที่ 5. ประชุมคณะทำงาน

จัดทำหลกัสูตร/กลั่นกรองหลักสตูร  

กิจกรรมที่ 6. โรงเรียนดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

/23 โรงเรียน(เดิม 3 รร.+ใหม่ 20 

รร.)  

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น

พืน้ฐานให้มีความเชื่อมโยงการจัด

การศึกษาในระดับการศึกษา

อาชีวศกึษาและอุดมศึกษาที่สอดคลอ้ง

กับบริบทของพืน้ที่ในระดับจังหวัด 

2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้

นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเทา่

เทียมกันในระดับที่สูงขึน้ตามศกัยภาพ

ของบุคคล 

3. เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ออกนอกพืน้ที่และแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนแรงงานในสาขาที่ตลาดแรงงาน

ในพื้นที่ต้องการ 

นักเรียน/สถานศึกษาในพืน้ที่

จังหวัดตรัง 

1. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 

23 โรงเรียน (โรงเรียนที่ดำเนินการ

ต่อเนื่อง 3 โรง  

    และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ใหม่ จำนวน 20 โรง) 

2. มีการจัดทำหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานให้มคีวามเชื่อมโยงการ

จัดการศึกษาใน 

    ระดับการศึกษาอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร/

โรงเรียน 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่จบ

การศึกษาตามหลักสูตรของ

โครงการฯ ได้เข้าศกึษาต่อ 

    ในสายอาชีพ 

4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบ

หลักสูตรสงูสุด มงีานทำ 

0 3.522 4.000 7.500 พัฒนา

จังหวัดตรัง 

ศธจ.ตรัง (กลุ่ม

พัฒนาฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

กิจกรรมที่ 7. คณะกรรมการนิเทศ

และติดตามการเรียนการสอน  

กิจกรรมที่ 8. เวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้

นำเสนอผลงานของโรงเรียน  

กิจกรรมที่ 9. ประชุมสรุปผลการ

ดำเนินงานของโรงเรียน/ประชุม

คณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน/ 

กิจกรรมที่ 10. รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

         

5. ส่งเสริมอาชพีและความมั่นคง

ทางเศรษฐกจิแก่ผู้มีรายได้นอ้ย 

ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ผู้พิการ และ

ประชาชน 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะ

สั้นฐานสมรรถนะอาชีพ ETOE ให้กับ

ผู้ว่างงาน เยาวชน ประชาชน ทั่วไป 

จำนวน ๓๐ – ๗๕ ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะ

สั้น จำนวน ๓๐ – ๗๕ ชั่วโมง ให้กับ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย 

ผู้พกิาร 

1. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา 

ส่งเสรมิ พัฒนาอาชีพ สรา้งความ

มั่นคงให้กับสงัคม 

2. เพื่อให้ผู้มีรายไดน้้อย ผู้ด้อยโอกาส     

ผู้สูงวัยในพื้นที่มีอาชีพ 

3. เพื่อให้ผู้มีรายไดน้้อย ผู้ด้อยโอกาส     

ผู้ว่างงาน ผูสู้งอายุ ผู้พกิาร เยาวชน 

ประชาชน มีความรู้ ทกัษะเกี่ยวกบัการ

ประกอบอาชีพ 

4. เพือ่ให้ผู้มีรายไดน้้อย ผู้ด้อยโอกาส     

ผู้ว่างงาน ผูสู้งอายุ ผู้พกิาร เยาวชน 

ประชาชน สามารถนำความรู้ไป

ประกอบอาชีพ สร้างรายไดใ้ห้แก่

ตนเองและครอบครัว 

 

ผู้ว่างงาน เยาวชน ประชาชน

ทั่วไป จำนวน 1,000 คน 

1.  ผู้ว่างงาน เยาวชน ประชาชน

ทั่วไป ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ

ระยะสั้นฐานสมรรถนะอาชีพ ETOE 

หลักสูตร ๓๐ – ๗๕ ชั่วโมง จำนวน 

๓๐๐ คน 

2. ผู้มีรายไดน้้อย ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผ่านการฝึกอบรม

วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร ๓๐ – 

๗๕ ชั่วโมง จำนวน ๗๐๐ คน 

0 1.500 0 1.500 พัฒนา

จังหวัดตรัง 

ศธจ.ตรัง / 

วทิยาลัยเทคนิค

ตรัง 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

 ๕. เพื่อให้ผู้มีรายไดน้้อย ผู้ด้อยโอกาส     

ผู้ว่างงาน ผูสู้งอายุ ผู้พกิาร เยาวชน 

และประชาชน ทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกดิ

ประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง 

สังคมและประเทศชาต ิ

        

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5     การจัดการศกึษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 5    หน่วยงานทางการศกึษาและสถานศกึษา จัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

1. สร้างจติสำนึกคนรักษ์พิทักษ์

สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 1.  สรา้งทกัษะ และเจต

คติที่ดีเร่ืองการเสรมิสร้างคุณภาพ

ชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย

จัดค่ายสรา้งจิตสำนกึรักษ์

สิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมที่ 2.  การสรา้งเครือข่าย

ความร่วมมือรักษ์สิง่แวดล้อม 

กิจกรรมที่ 3.  การวิจัยด้านการ

เสรมิสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้ผู้เรียน  และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง มี

จิตสำนึก มคีวามรู้ ความเข้าใจที่ถกูตอ้ง

ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม  

2. เพื่อสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ ในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1. ผู้เรียนทุกสังกัด  จำนวน     

180 คน   

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จำนวน     

20 คน 

 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความ

พึงพอใจ ร้อยละ 80   

2. หน่วยงานทางการศึกษาที่

เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมโครงการ  อย่างน้อย  5 

แห่ง   

3.  มีเครือข่ายความร่วมมือ อย่าง

น้อย 1 เครือข่าย   

4.  มีผลงานวิจัยด้านการเสรมิสร้าง

คุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 เรื่อง  

1.177 0 0 1.177 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มลูกเสือ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

เพื่อการอนุรักษแ์ละพัฒนา

สิ่งแวดล้อมในสถานศกึษาและ

หน่วยงานการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมสรา้งความ

เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ

กรอบแนวทางการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 2 จัดประกวดโครงงาน /

นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ จากการ

แปรรูปวัสดุที่เหลือใชก้ลับมาใช ้

ประโยชน์ ทดแทนการสรา้ง

มลภาวะที่เป็นพษิกับสิง่แวดล้อม

และระบบนิเวศทางอากาศ 

กิจกรรมที่ 3 ประกาศ ยกย่อง มอบ

รางวัล 

กิจกรรมที่ 4  ส่งเสรมิการพัฒนา

ต่อยอดโครงงาน/ นวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นเลิศ เป็นต้นแบบ 

ขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น ๆ 

ผลิตผลเป็นสินค้าสร้างรายได ้

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนานกั

ประดิษฐ์ /ผลิตนวัตกรรมที่ดีเลิศ มี

ศักยภาพเข้าสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

1. เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้นผู้เรียนและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทกุระดับให้เกิดความ

ร่วมมือในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ

พฤติกรรมที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมในสถานศกึษาและหน่วยงาน

การศึกษา  

2. เพื่อส่งเสรมิการสรา้งคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดภาวะมลพษิที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ระบบ

นิเวศ มีพฤติกรรมการบรโิภคที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม   

3 เพื่อเป็นส่วนหนึง่ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกใน

อากาศโลก 

1. ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา 

ในสถานศึกษาสงักดักระทรวง 

ศึกษาธิการพื้นที่จงัหวัด   

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วม

โครงการ มีการปรับเปลี่ยนคา่นิยม

และพฤตกิรรมในการดำรงชีวติที่

เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม           

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการ เหน็ความสำคญั

และมีการจัดกิจกรรม สอดแทรก

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

  

3. ร้อยละ 100 หน่วยงานการศึกษา

มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

0 0.975 0 0.975 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มพัฒนาฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

3. สร้างจติสำนึกการบริหาร

จัดการขยะ นำขยะมาใช้

ประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตเปน็

มติรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศกึษา

จังหวัดตรัง 

กิจกรรมที่ 1. ประชุมชีแ้จง 

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมค่าย 

กิจกรรมที่ 3. จัดสรรงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 4. นิเทศติดตามและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลงาน 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผล 

1. เพื่อสร้างจิตสำนกึในการลดปรมิาณ

ขยะและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ใน

สถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและชุมชน 

 2. เพื่อนำเสนอผลงานการพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้ นวัตกรรมการบรหิารจัดการ

ขยะ แหลง่เรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การจัดการขยะและนำขยะมาใช้

ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 3. เพื่อนำเสนอแหล่งการเรียนรู้ด้าน

การลดใชพ้ลังงาน การจัดการขยะ และ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ให้เกิดขึน้ในสถานศึกษา   

1. สถานศกึษาทุกสังกัดใน

จังหวัดตรัง 

1. นักเรียน นักศึกษา รอ้ยละ 90 

ไดรั้บการสรา้งจิตสำนึกในการลด

ปรมิาณขยะและการนำขยะมาใช้

ประโยชน์ในครัวเรือน สถานศึกษา 

และชุมชน  

2. นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 ได้

เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์  

นวัตกรรม จากขยะ  

3. สถานศึกษา ร้อยละ 70 มีแหล่ง

การเรียนรู้ด้านการลดใชพ้ลังงาน 

การจัดการขยะ และอนุรักษค์วาม

หลากหลายทางชีวภาพ     

4. สถานศึกษาเข้าร่วมประกวด

นำเสนอผลงานสิง่ประดิษฐ์ และ

นวัตกรรมการบรหิารจัดการขยะ 

ร้อยละ 90 

0 0.750 0 0.750 พัฒนา

จังหวัดตรัง 

ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มลูกเสือ) 

4. อนรุักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดตรัง 

กิจกรรมที่ 1. ประชุมชีแ้จง 

กิจกรรมที่ 2. นิเทศติดตามและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนสถานศึกษาให้

สนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. สถานศกึษาในจังหวัดตรัง 50 

แห่ง 

1. สถานศกึษา จำนวน 50 แห่ง ร้อย

ละ 100  ดำเนินการตามโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

0 0.136 0.136 0.272 พัฒนา

จังหวัดตรัง 

ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มลูกเสือ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล                                   

เป้าประสงค์ที่ 6    หน่วยงานทางการศกึษาและสถานศกึษา บริหารจัดการศกึษาโดยใช้ภาคีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศกึษา 

                        อย่างมปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัด 

กิจกรรมที่ 1   จัดทำระบบ

สารสนเทศด้านการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2  จัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาสี่ปี  

กิจกรรมที่ 3  จัดทำแผนปฏิบัตกิาร 

ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 

2564 

กิจกรรมที่ 4  จัดทำแผนปฏบิัติ

ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564   

กิจกรรมที่  5   ติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 6 สำรวจความพึงพอใจ

ผู้ใช้แผนพัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษา แผนปฏบิัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจงัหวัด 

และแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบบัจัดทำคำ

ของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ของ

สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดั   

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน

การศึกษาที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาให้เป็นเอกภาพและ

เป็นสารสนเทศมีประสิทธิภาพสำหรับ

การวางแผนทุกระดบั   

3.เพื่อให้มีทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับจังหวัดและระดับกรม  

4. เพื่อส่งเสรมิการบรหิารจัดการของ

สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดัให้มี

ประสิทธิภาพ   

5. เพื่อเคร่ืองมือประเมินผลการ

ดำเนินงานประจำปงีบประมาณของ

สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดั 

1. แผนพัฒนาและแผนอื่น ๆ  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมแีละ

ใชแ้ผนพัฒนาและแผนอื่น ๆ เป็น

เคร่ืองมือในการกำหนดทิศทางและ

แนวทางการพัฒนาการศึกษาของ

จังหวัด สามารถสง่เสรมิสนับสนุน

การจัดการศึกษาทกุระดับและทุก

ประเภท ประสานและส่งเสรมิการ

บรหิารจัดการศึกษาของหน่วยงาน

ทางการศึกษาในพื้นที่จนเกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดัมีผล

การดำเนินงานตามแผนฯในระดับ

คุณภาพด ี

0.752 0.700 0.700 2.152 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

นโยบายและ

แผน) 

 

154



 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

2. ตรวจ ตดิตาม ประเมนิผล

การดำเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 1 การตรวจ ติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินงานจัด

การศึกษาของจังหวัด 

กิจกรรมที่ 2 การรองรับการตรวจ

ราชการจากส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 3 การติดตามผลการ

ดำเนินงานทนุการศึกษาและดแูลผู้

ไดรั้บทุนการศึกษา 

1.. เพื่อประสานงาน เร่งรัดตดิตาม

ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปญัหา

อุปสรรค และเสนอแนะแก่สถานศกึษา

ในสังกัดกระทรวงศกึษาในจังหวัด  

2. เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

สำนักงานศกึษาธกิารจังหวดั ผลการ

ตรวจราชการ รายงานต่อผูบ้รหิาร

ระดับสูง และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์

ให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ  

3. เพื่อนำผลการตรวจราชการ ติดตาม 

และประเมินผลระดับนโยบายสู่การ

ปฏิบัติ ผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ รายงานต่อผูบ้รหิาร

ระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่

การปรับปรุงพัฒนา ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของจังหวัด  

4. เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

ทุนการศึกษาและดแูลผูไ้ดรั้บ

ทุนการศึกษา 

1. สถานศกึษาและหน่วยงาน

ทางการศึกษาในสังกดั

กระทรวงศึกษาธกิารในจังหวัด 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวดั 

มีความพร้อมรับการตรวจติดตามผล

การดำเนินงานตามนโยบายการ

ตรวจราชการ   

2. ร้อยละ 100 ของผู้ที่ได้รับ

ทุนการศึกษาทกุคน ได้รับการศึกษา

ต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา 

0.378 0.295 0.300 0.973 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่มนิเทศ

ฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

3. ขับเคลือ่นการยกระดบั

คุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ประสาน

สัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการ

บรหิารโดยองค์คณะบุคคล 

กิจกรรมที่ 2 วางแผนพัฒนาภาคี

เครือข่ายในการจัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 วางแผนพัฒนา

ประสิทธิภาพคณะทำงานองค์คณะ

บุคคล 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนารูปแบบการ

ติดตาม ประเมินผลการจัด

การศึกษาตามนโยบาย 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานประจำสู่

การวิจัย R2R 

กิจกรรมที่ 6 ติดตามผลการ

ดำเนินงานระดับกระทรวง 

กิจกรรมที่ 7 เสวนาวิเคราะห์

ปัญหา ข้อจำกัดและความต้องการ

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมที่ 8 กำหนดและขบัเคลื่อน

แนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

1. เพื่อให้มีแนวทางการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถงึตามบรบิท

ของจังหวัดโดยผ่านกระบวนการมีส่วน

ร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน 

สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั

ศาสนา สถาบันประกอบการ และ

สถาบันที่จัดการศึกษาอื่น   

2. เพื่อให้มีตัวชีว้ัดการดำเนินงานอย่างมี

ส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในจงัหวัดทีส่อดคล้อง

กับแนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

เท่าเทียม และทั่วถึงตามบรบิทของ

จังหวัด   

3. เพื่อให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม

และประเมินผลการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

เท่าเทียม และทั่วถึงของจงัหวัดตาม

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน  

4. เพื่อสรา้งเครือข่ายในการจัด

การศึกษา 

1. ประชาชนทุกช่วงวัยที่อาศัย

อยู่ในพื้นที่จังหวัด 

2  องค์คณะบคุคลที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษาและผูม้สี่วน

ไดส้่วนเสีย และผูเ้กี่ยวข้องใน

การจัดการศึกษา   

3  บุคลากรของหน่วยงาน/

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุก

ระดับทุกสังกัด 

1. ทุกจังหวัดมแีนวทางการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้

มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตาม

บรบิทของจังหวัดทีก่ำหนดขึน้อย่างมี

ส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

       2. ทุกจังหวดัมี

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อน

แนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถงึ ตาม

บรบิทของจังหวัด ทีค่ณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดใหค้วามเห็นชอบ

และมีส่วนร่วมในการประเมิน          

3. ทุกจังหวัดมกีารรายงานผลการ

ดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดทกุไตรมาส 

2.249 2.300 2.300 6.849 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล/

อำนวยการ) 

 

156



 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

กิจกรรมที่ 9 ประชุมสรา้งความรู ้

ความเข้าใจกับหน่วยงานที่จัด

การศึกษาเรื่องแนวทางการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนา

เครือข่ายในการจัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ 10 ขับเคลื่อนประสาน

และพัฒนาประสทิธิภาพ

คณะทำงานองคค์ณะบุคคล 

กิจกรรมที่ 11 จดัมหกรรมรายงาน

การขับเคลื่อนยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาสู่สาธารณชน 

         

4. พัฒนาระบบ  PED  ( 

Provincial Educational 

Database) สนับสนุนการบริหาร

จัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1  ศึกษา วิเคราะห์ 

สำรวจความต้องการใชข้้อมูล  

กิจกรรมที่ 2  ออกแบบสร้าง

เคร่ืองมือเก็บข้อมูล  

กิจกรรมที่ 3  เก็บรวบรวมข้อมูล 

กิจกรรมที่ 4  วิเคราะหข์้อมูล แยก

หมวดหมู่ และออกแบบระบบ

ฐานข้อมูลตามความต้องการใชง้าน  

กิจกรรมที่ 5  พัฒนาระบบ  

1. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการศึกษาจงัหวัดตรงั 

2. เพื่อให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศทาง

การศึกษาจังหวัดตรัง 

ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา  1. มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศด้าน

การศึกษาจังหวัด มีประสทิธิภาพ        

มีความเปน็เอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน    

มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นปัจจุบัน 

เชื่อถือได้  และสามารถเข้าถึงข้อมูล

ไดทุ้กที่ทุกเวลา จำนวน ๑ ระบบ 

2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร

หน่วยงาน และผูรั้บผดิชอบข้อมูล

ทางการศึกษาในจังหวดั 

กลุ่มเป้าหมาย 250 คน มคีวามรู้

ความเข้าใจแนวทางการบรหิาร

จัดการระบบฐานข้อมูล และสามารถ 

 

1.000 1.232 1.000 3.232 พัฒนา

จังหวัดตรัง 

ศธจ.ตรัง 

(กลุ่ม

นโยบาย

และแผน) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2563 2564 2565 รวม 

กิจกรรมที่ 6  ทดลองระบบ 

กิจกรรมที่ 7  การอบรมให้ความรู้

การใชร้ะบบฐานข้อมูลทาง

การศึกษา 

กิจกรรมที่ 8  ติดตาม ประเมินและ

รายงานผล 

  นำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ในการวางแผนด้านการศึกษา 

3. ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บรกิาร

สามารถเข้าถึงข้อมูล และมคีวามพึง

พอใจในระดับดี 
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ส่วนที่ 5  
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏบิัติ 

 

เงือ่นไขความสำเร็จของแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 - 2565 

การนำแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 – 2565 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ

ตามเป้าหมายนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด

และผูม้ีส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และสื่อสารกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรัง  โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้

1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ.2563 – 2565 กับ

นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รวมทั้ง

แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นำมาวิเคราะห์กำหนดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมที่มีความสำคัญ  นำไปสู่การขอจัดตั้งงบประมาณในแต่ละปีเพื่อรองรับการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที่ได้ระไว้ภายใต้แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563- 2565 

2. สร้างการรับรู้ ตระหนักของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตรังจะต้องให้

ความสำคัญในการเข้าร่วมเพื่อระดมความคิดเห็น ร่วมกำหนดทิศทางกรอบแนวทางการดำเนินงาน 

และกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของ

จังหวัดตรังภายในปี พ.ศ. 2563 – 2565 อย่างชัดเจน 

3. บริหารจัดการแผนโดยอาศัยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการ

บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ในการพิจารณา

กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ  ตามอำนาจหน้าที่ เสนอคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด พิจารณาเห็นชอบให้

ดำเนนิการ 

4. สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัด

อื่น ๆ ที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในการดำเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ

แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศกึษาของจังหวัดตรังไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

       5. ดำเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญของแผนพัฒนา

สำนักงานศกึษาธิการจังหวัด พ.ศ.2563 – 2565 ให้บุคลากรหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อ

การมสี่วนร่วม และสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
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       5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค

วิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อ

สามารถดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จ 

       

         การตดิตามประเมินผล 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ตรัง   ดำเนนิการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษา 

จังหวัดตรัง  

 2. จัดทำเครื่องมือติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดตรัง 

 3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษาเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี    

และให้มกีารรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 

   ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 

     รายงานภายในวันที่ 12 มกราคม ของทุกปี 

   ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนนิงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 

     รายงานภายในวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี  

   ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนนิงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 

     รายงานภายในวันที่ 12 กรกฎาคม ของทุกปี 

   ไตรมาสที่ 4  ผลการดำเนนิงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ   

                      รายงานภายในวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี 

 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ภายในวันที่ 15 

กันยายน 2562  

 5. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และศกึษาธิการภาค 6 เพื่อทราบ ภายในวันที่ 

25 กันยายน ของทุกปี 

 



 

คณะผู้จัดทำ 

ท่ีปรึกษา   

 นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศกึษาธิการจังหวัดตรัง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 นางจุฑารัตน์  เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

คณะทำงาน   

 นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศกึษาธิการจังหวัดตรัง 

 นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย นักวิชาการศกึษาชำนาญการพิเศษ 

 นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 นางสาวจรยิา  เนียมสวัสดิ์ นักวิชาการศกึษาชำนาญการพิเศษ 

 นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 นางกนกวรรณ  ศรเีพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 นางจุฑารัตน์  เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ 

 นางสาวนาฎยา  สทิธิชัย ศกึษานิเทศก์ชำนาญการ 

 นายประดิษฐ์  ทองใย ศกึษานิเทศก์ชำนาญการ 

 นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

สรุป/รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรูปเล่ม 

 นางจุฑารัตน์  เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 นางอมรรัตน์  เกลาเกลีย้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปก   

 นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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