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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ก
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 กำหนดใหมีสำนักงานศึกษาธิการ
ภาคทำหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษา โดยมีอำนาจหนา ที่ ในการจั ด ทำ
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ นั้น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563–2565)
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย และกำหนด
แนวทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงรายไปสูการปฏิบัติ โดยมีทิศทางของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงราย ดังนี้
วิสัยทัศน
“เชียงรายเมืองแหงคุณภาพการศึกษา พัฒนาสูสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมลานนา
มวลประชาอยูเย็นเปนสุข”
พันธกิจ ประกอบดวย
1. จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษาของแตละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเต็มศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานภาษา
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)
5. สงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
6. จัดการศึกษาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง และยั่งยืน
8. สรางผลงานวิจัยที่มีคุณคา สนับสนุนการทำวิจัยอยางเปนระบบ และสงเสริมการตอยอด
งานวิจัยสูสังคมและเชิงพาณิชย
เปาประสงคหลัก
1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. ผูเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแตละประเภทสถานศึกษา สามารถ
ศึกษาตอและประกอบอาชีพตามความตองการ

ข
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูตามความตองการอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของ
บุคคล
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานภาษาที่มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
6. ผู  เ รี ย นได รั บ การพั ฒนามีส มรรถนะ ตรงกับ ความตองการของตลาดแรงงาน เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความตองการกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)
7. ผูเรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
8. ผูเรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม
9. สถาบันครอบครัว มีความเขมแข็งและยั่งยืน อยูในสังคมอยางมีความสุข
10. ภาคีเครือขาย ชุมชนมีสวนรวมการจัดการศึกษา
11. หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัยไป
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
12. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเปน
ในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดเชียงราย ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร
3 ประเด็นยุทธศาสตร และมีโครงการที่รองรับประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 15 โครงการ ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมืองแหงความสุข สะอาด

ปลอดภัย นายล โดยสอดคลองกับ ศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่
แตกตางกัน จำนวน 5 โครงการ
ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 2 การจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ ให ม ี ท ั ก ษะอาชี พ ที ่ ส นองต อ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
การทองเที่ยวและชายแดน โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงราย
ที่แตกตางกัน จำนวน 3 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เทาเทียม โดย
สอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกันจำนวน 7 โครงการ
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สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทัว่ ไปของจังหวัดเชียงราย
ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงรายโดยสังเขป
จากการศึกษาดานตำนานพื้นเมืองตาง ๆ นักวิชาการทองถิ่นของเชียงรายกลาววาเรื่องราว
เกี่ยวดวยเรื่องการตั้งอาณาจักรตาง ๆ ที่เปนดินแดนของจังหวัดเชียงรายในปจจุบันนั้นไดปรากฏในพงศาวดารเหนือ
เปนหนังสือคัมภีรใบลาน ตัวหนังสืออักษรธรรมลานนา ตำนานเมืองโยนกนคร ไชยบุรีศรีชางแสน บางแหง
เรียกวาตำนานโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีชางแสง เชน ตำนานสิงหนวัติ เปนตน แตละเลมเปนเรื่องราว
เกี่ยวกับเมืองโยนกทั้งสิ้น จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวาพงศาวดารโยนก อีกประการหนึ่งจะเกี่ยวพันกับอาณาจักร
โบราณตาง ๆ อันเปนที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายในปจจุบัน
เมื่อพญามังรายไดทรงรวบรวมหัวเมืองฝายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ไดแลวจึงทรงกรีฑาทัพ
ไปแสดงฝ มื อในการยุ ทธต อหั ว เมื องฝ า ยใตล งมาและได ไปรวมพล ณ เมืองลาวกูเตา และหมอควาญได
นำชางมงคลของพญามังรายไปทอด (ผูก) ไวในปาหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไปพญามังราย จึงไดเสด็จ
ติดตามรอยชางไปจนถึงดอยทองริมแมน้ำกกนัทธี ไดทัศนาการเห็นภูมิประเทศเปนที่ราบลุม อุดมสมบูรณ
เป น ชั ย ภู มิที่ ดี จึ งได ส ร า งเมื องใหม ขึ้น ในที่น ั่น ใหกอปราการโอบเอาดอยจอมทองไวในทามกลางเมือง
ขนานนามเมืองวา “เวียงเชียงราย” ตามพระนามของพญามังรายผูสราง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805
โดยจังหวัดเชียงรายมีขอมูลพื้นฐานที่สำคัญ ดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพ
(1) ที่ตั้ง
จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูเหนือสุดของประเทศไทย อยูระหวางเสนรุงที่ 19 องศาเหนือ
ถึ ง 20 องศา 30 ลิ ป ดาเหนื อ และเส น แวงที ่ 99 องศา 15 ลิ ป ดา ถึ ง 100 องศา 45 ลิ ป ดาตะวั น ออก
อยูหางจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร
(2) อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตอกับ เมืองสาดและจังหวัดทาขี้เหล็กของรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร
และแขวงบอแกว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดตอกับ แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต ติดตอกับอำเภอภูซาง อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต อำเภอภูกามยาว อำเภอ
แมใจ จังหวัดพะเยา , อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพราว อำเภอไชยปราการ อำเภอ
ฝาง และอำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม และเมืองสาด รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 1

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมารยาวประมาณ 130 กิโลเมตรและ
มีชายแดนติดตอกับ ไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 180 กิโลเมตร ตามแผนที่จังหวัด
เชียงราย
(3) สภาพภูมิประเทศ
จั ง หวั ด เชี ย งราย มี ภ ู ม ิ ป ระเทศเป น เทื อ กเขาสู ง ในทวี ป ตอนเหนื อ (North
Continental Highland) มีพื้นที่ราบสูงเปนหยอม ๆ ในเขตอำเภอแมสรวย เวียงปาเปา และเชียงของ บริเวณ
เทือกเขาจะมีความสูง ประมาณ 1,500– 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณสวนที่ราบตามลุมแมน้ำ
สำคัญในตอนกลางของพื้นที่ ไดแก อำเภอพาน เมืองเชียงราย แมจัน แมสาย เชียงแสน และเชียงของ มีความ
สูงประมาณ 410–580 เมตร จากระดับน้ำทะเล
(4) สภาพภูมิอากาศ
ฤดูรอน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด 30.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม มีฝนตกทั้งป 145 วัน
ปริมาณฝนรวมตลอดทั้งป 2,042.6 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว อยูในชวงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
15.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10.2 องศาเซลเซียส
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2. ขอมูลการปกครองและประชากร
(1) หนวยการปกครอง
จังหวัดเชียงรายแบงหนวยปกครองออกเปน
(1.1) สวนราชการ
สังกัดสวนภูมิภาค 36 หนวยงาน
สวนราชการสังกัดสวนกลาง 84 หนวยงาน
(1.2) สวนราชการสังกัดสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลตำบล 72 แหง องคการบริหารสวนตำบล 70 แหง
(1.3) อำเภอ 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,751 หมูบาน
ตารางที่ 1 การแบงเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่ออำเภอ
เมืองเชียงราย
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ปาแดด
แมจัน
เชียงแสน
แมสาย
แมสรวย
เวียงปาเปา
พญาเม็งราย
เวียงแกน
ขุนตาล
แมฟาหลวง
แมลาว
เวียงเชียงรุง
ดอยหลวง
รวมทั้งสิ้น

ตำบล
16
5
7
10
15
5
11
6
8
7
7
5
4
3
4
5
3
3
124

หมูบาน
228
75
101
156
234
58
138
70
87
128
93
71
41
55
76
64
43
33
1,751

เขตการปกครอง
เทศบาลนคร เทศบาลตำบล
1
10
5
7
6
2
5
8
5
4
3
4
3
3
3
3
1
1
72

อบต.
5
1
1
6
14
0
5
2
6
6
5
3
1
1
4
4
3
3
70

ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 http://www.dla.go.th/work/abt/
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ตารางที่ 2 จำนวนประชากรของจังหวัดเชียงราย
ที่

อำเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร
ชาย

หญิง

1,216.08

113,849

124,565

ความหนาแนน
ของประชากร
รวม
(ตร.กม.)
238,414
196.05

1

เมืองเชียงราย

2

เวียงชัย

258.77

22,212

23,445

45,657

176.44

3

เชียงของ

836.90

61,340

63,616

124,956

149.31

4

เทิง

821.00

33,876

34,289

68,165

83.03

5

พาน

1,023.00

59,452

62,641

122,093

119.35

6

ปาแดด

333.30

18,808

19,319

38,127

114.39

7

แมจัน

790.97

43,874

47,318

91,192

115.29

8

เชียงแสน

554.00

20,035

20,762

40,797

73.64

9

แมสาย

285.00

57,606

64,955

122,561

430.04

10 แมสรวย
11 เวียงปาเปา

1,428.61

36,804

36,032

72,836

50.98

1,217.00

25,583

26,015

51,598

42.40

12 พญาเม็งราย
13 เวียงแกน

620.00

21,097

21,333

42,430

68.44

526.00

18,004

17,545

35,549

67.58

14 ขุนตาล
15 แมฟาหลวง

234.00

15,464

16,146

31,610

135.09

641.40

38,154

38,309

76,463

119.21

16 แมลาว
17 เวียงเชียงรุง

406.00

15,072

15,968

31,040

76.45

263.30

19,312

20,117

39,429

149.75

18 ดอยหลวง
รวมทั้งสิ้น

223.00

9,679

9,534

19,213

86.16

11,678.33

630,221

661,909

1,292,130

110.64

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th ณ ธันวาคม 2561
(2) ประชากร
ประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 1,292,130 คน จำแนกเปนชาย 630,221 คน
หญิง 661,909 คน สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อำเภอเมืองเชียงราย มีจำนวน 238,414 คน
รองลงมา ไดแก อำเภอเชียงของ มีจำนวน 124,956 คน และอำเภอแมสาย มีจำนวน 122,561 คน สำหรับ
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อำเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด คือ อำเภอแมสาย 430.04 คน/ตร.กม. รองลงมา ไดแก อำเภอ
เมืองเชียงราย 196.05 คน/ตร.กม. และอำเภอเวียงชัย 176.44 คน/ตร.กม.
สำหรับอำเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด คือ อำเภอแมสาย 430.04 คน/ตร.กม.
รองลงมาไดแกอำเภอเมืองเชียงราย 196.05 คน/ตร.กม. และอำเภอเวียงชัย 176.44 คน/ตร.กม.
ตารางที่ 3 จำนวนประชากรแยกรายอายุ
อายุ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ

ชาย

หญิง

รวม

นอยกวา 1 ป

5,347

4,963

10,310 1 ป

5,911

5,491

11,402

2 ป

6,061

5,695

11,756 3 ป

6,157

5,831

11,988

4 ป

6,474

6,096

12,570 5 ป

6,743

6,264

13,007

6 ป

7,100

6,583

13,683 7 ป

6,835

6,388

13,223

8 ป

6,475

6,255

12,730 9 ป

6,671

6,102

12,773

10 ป

6,543

6,174

12,717 11 ป

6,644

6,311

12,955

12 ป

6,609

6,334

12,943 13 ป

6,532

6,429

12,961

14 ป

6,711

6,444

13,155 15 ป

6,715

6,310

13,025

16 ป

6,788

6,324

13,112 17 ป

6,852

6,636

13,488

18 ป

7,202

7,067

14,269 19 ป

7,274

7,066

14,340

20 ป

7,859

7,828

15,687 21 ป

7,602

8,520

16,122

22 ป

8,247

8,526

16,773 23 ป

8,515

8,475

16,990

24 ป

8,267

8,159

16,426 25 ป

8,621

8,461

17,082

26 ป

8,977

8,741

17,718 27 ป

9,202

8,896

18,098

28 ป

8,754

8,464

17,218 29 ป

8,337

8,071

16,408

30 ป

7,870

7,654

15,524 31 ป

7,957

7,736

15,693

32 ป

8,184

7,709

15,893 33 ป

7,957

7,754

15,711

34 ป

8,393

8,202

16,595 35 ป

8,690

8,526

17,216

36 ป

9,067

8,742

17,809 37 ป

8,980

8,883

17,863

38 ป

8,965

8,527

17,492 39 ป

8,393

8,417

16,810

40 ป

8,145

8,129

16,274 41 ป

8,384

8,295

16,679

42 ป

8,110

8,458

16,568 43 ป

8,070

8,136

16,206

44 ป

8,139

8,207

16,346 45 ป

8,008

8,362

16,370

46 ป

8,304

8,806

17,110 47 ป

7,832

8,917

16,749

48 ป

8,057

8,998

17,055 49 ป

7,891

9,429

17,320

50 ป

8,393

9,700

18,093 51 ป

8,376

9,934

18,310

52 ป

8,463

10,073

18,536 53 ป

9,044

10,644

19,688

54 ป

9,078

10,600

19,678 55 ป

9,010

10,493

19,503

56 ป

9,195

10,472

19,667 57 ป

8,601

9,824

18,425
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อายุ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ

ชาย

หญิง

รวม

58 ป

8,997

10,264

19,261 59 ป

8,595

9,570

18,165

60 ป

7,853

8,914

16,767 61 ป

7,972

9,116

17,088

62 ป

7,828

8,836

16,664 63 ป

7,734

8,767

16,501

64 ป

6,774

7,347

14,121 65 ป

5,938

6,898

12,836

66 ป

5,661

6,392

12,053 67 ป

4,982

5,401

10,383

68 ป

5,039

5,598

10,637 69 ป

4,455

4,835

9,290

70 ป

3,717

4,145

7,862 71 ป

3,394

3,520

6,914

72 ป

2,735

3,101

5,836 73 ป

2,443

2,642

5,085

74 ป

2,444

2,759

5,203 75 ป

2,181

2,375

4,556

76 ป

1,990

2,336

4,326 77 ป

1,931

2,273

4,204

78 ป

1,735

2,073

3,808 79 ป

1,669

1,991

3,660

80 ป

1,698

2,052

3,750 81 ป

1,413

1,719

3,132

82 ป

1,160

1,495

2,655 83 ป

1,113

1,543

2,656

84 ป

1,063

1,341

2,404 85 ป

960

1,335

2,295

86 ป

855

1,220

2,075 87 ป

698

917

1,615

88 ป

537

788

1,325 89 ป

421

615

1,036

90 ป

405

533

938 91 ป

281

400

681

92 ป

227

316

543 93 ป

181

224

405

94 ป

105

162

267 95 ป

124

119

243

96 ป

65

110

175 97 ป

75

99

174

98 ป

72

71

143 99 ป

40

39

79

100 ป

40

41

104

115

219

81 มากกวา 100 ป

ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
3. สถานการณดานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายป 2562 สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย คาดวาเศรษฐกิจจังหวัด
เชียงราย จะขยายตัวในอัตราร อยละ 3.4 (โดยมีชวงคาดการณที่ร อยละ 2.9 – 3.9) ปรับเพิ่มขึ้น จากที่
คาดการณ ณ เดือนมีนาคม 2562 ที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.1 เปนผลมาจากการขยายตัวของภาคบริการ
การใชจายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และการค้ำชายแดน เปนสำคัญ
ดานอุปทาน (การผลิต) คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.7 (โดยมีชว งคาดการณที่รอยละ 5.1 – 6.1)
เปนผลมาจากภาคบริการ คาดวาจะขยายตัวรอยละ 7.8 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 7.3 – 8.3) สะทอนจาก
จำนวนผูโดยสารผานทาอากาศยานมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายเสนทางและ
เพิ่มเที่ยวบินของสายการบินตนทุนต่ำทั้งในและตางประเทศ

ประกอบกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีการ

จัดกิจกรรม สงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง ซึ่งคาดวาจะดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 6

ภาคอุตสาหกรรม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.0 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 1.2 – 2.1) จากจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรม จำนวนทุนการจดทะเบียนอุตสาหกรรมและปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม ที่คาดวาจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการผอนคลายดานกฎหมายผังเมือง คาดวาจะทำใหผูประกอบการมีการจัดตั้งโรงงาน
เพิ่มขึ้น ภาคเกษตรกรรม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 0.2 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ -0.3 ถึง 0.7) จากสภาพ
อากาศที่รอนและแหงแลงปริมาณน้ำฝนลดลงจะสงผลใหปริมาณผลผลิตภาคเกษตรมีแนวโนมขยายตัวใน
ทิศทางที่ลดลง
ดานอุปสงค (การใชจาย) คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.3 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ
2.8 – 3.8) เปนผลมาจากดานการใชจายภาครัฐ คาดวาจะขยายตัวในอัตรารอยละ 4.5 (โดยมีชวงคาดการณที่
รอยละ 4.0 – 5.0) ตามกรอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งมาตรการเรงรัด การ
เบิกจายงบประมาณของภาครัฐ

ซึ่งกำหนดเปาหมายการเบิกจายทั้งงบรายจายประจำและงบรายจายลงทุน

ใหไดรอยละ 100 สงผลใหการใชจายภาครัฐบาลขยายตัวเพิ่มขึ้น การบริโภคภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัว
รอยละ 4.3 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.8 – 4.8) สะทอนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม หมวดขายสง
ขายปลีก

ปริมาณรถยนตนั่งจดทะเบียนใหมและปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมมีแนวโนมขยายตัว

เพิ่มขึ้น ดานมูลคาการคาชายแดน คาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.8 (โดยมีชวงคาดการณ
ที่รอยละ 3.3 - 4.3) จากการสงออกไปจีนตอนใตพมาและลาว ที่คาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับสิทธิ
ประโยชนทางการคาตาง ๆ จะชวยสงผลใหการคาชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะ
ขยายตัวรอยละ 0.3 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ -0.2 ถึง 0.8) จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับนัก
ลงทุนยังไมมีความมั่นใจ สถานการณทางดานการเมือง สงผลตอการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนเปนไป
ในทิศทางที่ลดลง
ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงราย อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2562 คาดวาจะอยูที่
รอยละ 1.2 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 0.7 - 1.7) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาสินคาอุปโภคบริโภคมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น สำหรับผูมีงานทำคาดวาจะลดลง รอยละ -0.9 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ -0.8 ถึง -1.0)
โดยคาดวา จะมีผูมีงานทำในป 2562 จำนวน 626,255 คน
ปจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในป 2562 ของจังหวัดเชียงราย
1. การสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่องและการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของจังหวัดให
ตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว จะทำใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย
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2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2562 กำหนดเปาหมายการเบิกจายรอยละ 100 จะสงผลใหมีเม็ดเงินลงสูระบบ
เศรษฐกิจโดยเร็ว
3. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดเชียงรายถือเปนหนาดานที่สำคัญในการ
เชื่อมตอ ไปยังกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีความสำคัญทั้งดานการคา การ
ลงทุน และการทองเที่ยว โดยเฉพาะ ฤดูกาลทองเที่ยวในชวงปลายป สามารถดึงดูด
ปริมาณในการใชจายของนักทองเที่ยวไดมาก
4. การพัฒนาทาอากาศยานแมฟาหลวงเชียงราย เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวน
ผูโดยสาร และปริมาณสายการบินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการขยายเสนทางการบินทั้งใน
และตางประเทศ ซึ่งชวยสนับสนุนใหนักทองเที่ยวเดินทางสะดวกขึ้น สงผลตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
5. มาตรการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อลดคาใชจาย
ใหกับประชาชนเกิดการจับจายใชสอยภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น สงผลตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย
6. โครงการรถไฟ เดนชัย – เชียงราย – เชียงของ มีความชัดเจนมากขึ้น จากการที่
คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการรถไฟ เดนชัย –เชียงราย –เชียงของ เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2561 มีระยะทางรวม 323 กิโลเมตร โดยจะเริ่มกอสรางไดในป 2562
คาดวาผูประกอบการจะเขามาลงทุนในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
7. การเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนโครงสราง
พื้นฐาน สิทธิประโยชนรวมถึงการบริหารจัดการดานตาง ๆ ในอันที่จะดึงดูดใหนักลงทุน
มาลงทุนเพิ่มขึ้น
8. ตลาดลานเมือง เปนตลาดศูนยกลางสินคาการเกษตรของภาคเหนือ เปนตลาดกลางคา
ปลีกและคาสง ที่พรอมรองรับผูประกอบการอยางครบครันและมีความหลากหลาย
ทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค เชน ผัก ผลไม อาหารทะเล วัตถุดิบอาหาร ผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปทุกชนิด
ปจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในป 2562 ของจังหวัดเชียงราย
1. ปญหาความขัดแยงดานการเมือง
2. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่แปรปรวนสงผลตอปริมาณผลผลิต
ในภาคเกษตร
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย
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3. การปรับตัวลดลงของราคาพืชผลทางการเกษตร รวมถึงตนทุนการผลิต เชน คาปุย
ยาฆาแมลง นามันเชื้อเพลิง ที่มีราคาแพงขึ้น สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรลดลง
4. หนี้สินภาคครัวเรือนสงผลตอการจับจายใชสอยลดลง
5. ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น สงผลตอคาครองชีพของประชาชน ทำใหกำลังซื้อลดลง
6. การตอบโตทำงการคาที่รุนแรงระหวางสหรัฐฯ และประเทศจีน อาจสงผลกระทบ
ทางออม จากการที่จีนไมสามารถสงออกไปสหรัฐ ทำใหสินคาไทยที่สงออกไปจี นมี
ปญหา
ที่มา : รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2/2562 สำนักงานคลังจังหวัด
เชียงราย
4. สถานการณและแนวโนมดานสังคม
สภาพทั ่ ว ไปด า นสั งคม ประเพณีและวัฒ นธรรมในจั งหวัดเชี ย งรายมี ความหลากหลาย
เนื่องจากแหลงที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร และ สปป.ลาว ประชาชนสวนใหญ
จึงมีความหลากหลายดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษา อยางไรก็ตามจังหวัดเชียงรายมีความเปนอัตลักษณ
สามารถดำรงชีวิตอยูรวมกันไดอยางสงบสุขดวยมิตรไมตรีที่ดี นอกจากนั้นประชาชนใหความสำคัญกับการ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตความเปนอยู
จังหวัดเชียงราย มีสถานศึกษาตั้งแตระดับพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อใหเยาวชนไดรับ
การศึกษาอยางครบถวนรวมทั้งสามารถใหบริการแกจังหวัดใกลเคียงและประเทศเพื่อนบานใน ป 2561
จังหวัดเชียงราย มีสถิติเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 4 จำนวนสถานศึกษา และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตละสังกัด
ลำดับ

หนวยงาน

สังกัด

1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
พื้นที่เชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน
โรงเรียนเชียงรายปญญานุกลู
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย

สพฐ.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สกอ.
สกอ.

จำนวน
จำนวนศูนย
สถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก
41
105
175
141
135
1
1
1
1
1
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ลำดับ

หนวยงาน

สังกัด

11
12

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยสงฆเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยเชียงราย
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน /ศูนยการเรียนตำรวจ
ตะเวนชายแดน

สกอ.
สกอ.

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอ

22

โรงเรียนเอกชนในระบบ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

23

จำนวน
จำนวนศูนย
สถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก
1
1

สกอ.
สกอ.

1
1

สกอ.
สถ.
สกอ.
พศ.
กอศ.
กองกำกับการ
ตชด.32
กศน./สป.ศธ.

1
51
1
21
15
12

สช.
สช.
พมจ. เชียงราย

73
129

รวม

450
1

18

927

46
497

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 1 ครอบครัว 17 คน
2. สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 3 ครอบครัว 5 คน
3. สพป.เชียงราย เขต 3 จำนวน 3 ครอบครัว 10 คน
4. สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 1 ครอบครัว 2 คน
5. สพม. 36 เชียงราย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล จำนวน 124 แหง
2. ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
จำนวน 146 แหง
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ตารางที่ 5 จำนวนบุคลากรดานการศึกษา
ลำดับ

หนวยงาน

สังกัด

1

สพฐ.

2
3
4
5
6
7
8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 พื้นที่เชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน
โรงเรียนเชียงรายปญญานุกลู

ผูบริหาร
สถานศึกษา
92

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

9

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

10

ผูสอน

บุคลากรอื่นใน
สถานสศึกษา

2,799

301

114
146
152
130
1
3
1

1,768
2,011
2,468
1,842
34
66
57

222
229
300
314
52
20
0

สกอ.

33

666

788

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย

สกอ.

5

117

76

11

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

สกอ.

3

25

7

12

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

สกอ.

1

144

0

จังหวัดเชียงราย
13

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สกอ.

71

493

565

14

วิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

สกอ.

7

25

16

ราชวิทยาลัย
15

วิทยาลัยเชียงราย

สกอ.

11

121

17

16

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สถ.

50

662

-

17

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สกอ.

4

46

5

18

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

พศ.

21

227

43

19

วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

กอศ.

24

521

221

20

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน /ศูนยการเรียนตำรวจ

กองกำกับ

17

96

32

15

431

77

71

1,608

29

912

13,942

3,324

21
22

ตระเวนชายแดน

การ ตชด. 32

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

สำนักงาน

อัธยาศัยจังหวัดเชียงราย

กศน.

โรงเรียนเอกชนในระบบ

สช.
รวม
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แผนภูมิที่ 1 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

91,133

46,050
36,532
13,742
373

29,724

29,383
10,644

5,155

180

1,034

207

หมายเหตุ

ระดับอุดมศึกษาขาด 3 แหง
ระดับ อนุบาล คือ นักเรียนระดับอนุบาล และชั้นเด็กเล็ก อายุ 3 ป ขึ้นไป
ระดับ เตรียมอนุบาล คือ เด็กในศูนยพัฒนาเล็ก และ สถานรับเลีย้ งเด็กเอกชน อายุนอยกวา 3 ขวบ หรือ
กอนเขาขั้นเรียนระดับอนุบาล

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 12

ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
ลำดับ

หนวยงาน

สังกัด

6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 พื้นที่จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำ จ.เชียงราย

7

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน

สพฐ.

8

โรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล

สพฐ.

9

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เชียงราย
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สกอ.

1
2
3
4
5

10
11
12
13

เตรียม
ความ
พรอม

เตรียม
อนุบาล

อนุบาล/
เด็กเล็ก

ประถม

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

ปวช.

ปวส.

ป.ตรี

ป.
บัณฑิต

ม.ตน

ม.ปลาย

ป.โท

ป.เอก

รวม

16,466

14,647

31,113

3,448

14,174

1,568

0

19,190

4,927

15,453

3,086

0

23,466

6,100

21,464

6,040

1,308

34,912

4,319

13,270

2,423

0

20,012

373

373
17

181

432

241

854

156

148

103

424
13,482
58

18

514

140

1,383

14,136
1,459

28

118

146

401

50

451

12,923

319

67

13,309

หนา 13

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในจังหวัดเชียงราย (ตอ)
ลำดับ
14
15
16
17
18
19
20

หนวยงาน
วิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยเชียงราย
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

สังกัด

เตรียม
ความ
พรอม

เตรียม
อนุบาล

ประถม

ม.ตน

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

840

สกอ.
สถ.
สกอ.

10,931

9,126

7,142

55

218

460

3,969

412

กศน.

22

สช.

183

23

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

พม.

2,573
373

13,742

7,965

ป.เอก

รวม

22

378

11

1,031
34,167

708

2,133
10,367

ตชด.

180

ป.โท

2,999

สอศ.

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

ป.
บัณฑิต

733
1,425

พส.

รวม

ป.ตรี
356

สกอ.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
โรงเรียนเอกชนในระบบ

21

อนุบาล/
เด็กเล็ก

903

132

4,211

5,849

7,689

13,719

4,512

1,688

5,137

311

15,815
1,447

219

17,968
28,067
2,573

36,532

91,133

46,050

29,383

10,644

5,155

29,724

180

1,034

207

264,157

หนา 14

ตารางที่ 7 คะแนนทดสอบระดับชาติ
คาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ทุกสังกัด ทุกโรงเรียน
นักเรียนชั้น ป.6
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
เฉลี่ย

คาเฉลี่ยปการศึกษา 2561 คาเฉลี่ยปการศึกษา 2562
55.53
48.69
38.58
33.91
38.14
33.06
40.14
35.53
43.10
37.80

+เพิ่ม/-ลด คิดเปนรอยละ
-6.84
-12.32
-4.67
-12.10
-5.08
-13.32
-4.61
-11.48
-5.30
-12.30

นักเรียนชั้น ม.3
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
เฉลี่ย

คาเฉลี่ยปการศึกษา 2561 คาเฉลี่ยปการศึกษา 2562
55.6
56.20
29.45
32.55
31.27
27.81
36.73
30.57
38.26
37.03

+เพิ่ม/-ลด คิดเปนรอยละ
0.60
1.08
4.10
13.92
-3.46
-11.06
-6.16
-16.07
-1.23
-3.21

นักเรียนชั้น ม.6
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
เฉลี่ย

คาเฉลี่ยปการศึกษา
2561
47.73
35.34

คาเฉลี่ยปการศึกษา
2562
41.96
35.75

31.07
31.03
30.83
35.20

29.16
25.87
29.44
32.44

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

+เพิ่ม/-ลด

คิดเปนรอยละ

-5.77
0.41

-12.09
1.16

-1.91
-5.16
-1.39
-2.76

-6.15
-16.63
-4.51
-7.89

หนา 15

ตารางที่ 8
คาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ N-NET ระดับ ประถมศึกษา
กลุมสาระวิชา
คาเฉลี่ยปการศึกษา
คาเฉลี่ยปการศึกษา
2561
2562
การประกอบอาชีพ
43.91
44.05
การพัฒนาสังคม
ความรูพื้นฐาน
ทักษะการดำเนินชีวิต
ทักษะการเรียนรู
เฉลี่ย

43.91
39.43
53.34
41.42
44.40

+เพิ่ม/-ลด

คิดเปนรอย
ละ
0.14
0.32

50.92
45.36
53.65
46.99
48.20

คาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ N-NET ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน
คาเฉลี่ยปการศึกษา
คาเฉลี่ยปการศึกษา
กลุมสาระวิชา
2561
2562
การประกอบอาชีพ
44.16
42.40
การพัฒนาสังคม
39.46
40.64
ความรูพื้นฐาน
32.40
37.76
ทักษะการดำเนินชีวิต
48.59
48.21
ทักษะการเรียนรู
41.55
41.62
เฉลี่ย
41.23
42.12

7.01
5.93
0.31
5.57
3.80

+เพิ่ม/-ลด
-1.76
1.18
5.36
-0.38
0.07
0.89

15.96
15.03
0.58
13.05
8.56

คิดเปนรอย
ละ
-3.99
2.99
16.53
-0.78
0.17
2.16

คาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ N-NET ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระวิชา
การประกอบอาชีพ
การพัฒนาสังคม
ความรูพื้นฐาน
ทักษะการดำเนินชีวิต
ทักษะการเรียนรู
เฉลี่ย

คาเฉลี่ยปการศึกษา
2561
33.59
31.90
30.69
40.39
38.91
35.10

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

คาเฉลี่ยปการศึกษา
2562
43.15
34.98
32.20
37.93
35.90
36.83

+เพิ่ม/-ลด
9.55
3.08
1.51
-2.46
-3.02
1.73

คิดเปนรอย
ละ
28.45
9.66
4.90
-6.09
-7.75
4.93
หนา 16

ตารางที่ 9
คาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ V-NET ระดับ ปวช.
ที่

ชื่อสถานศึกษา

ระดับชั้น

คาเฉลี่ย
ป 2561

ผลตาง

คิดเปน
รอยละ

ป 2562

1 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ปวช.

41.13

42.20

1.07

2.60

2 วิทยาลัยการอาชีพเทิง

ปวช.

40.04

44.22

4.18

10.44

3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง

ปวช.

35.28

41.63

6.35

18.00

4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ปวช.

38.03

40.39

2.36

6.21

5 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ปวช.

40.21

42.79

2.58

6.42

6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ปวช.

42.83

46.23

3.40

7.94

7 วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา

ปวช.

40.02

43.83

3.81

9.52

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ปวช.

44.52

48.48

3.96

8.89

9 ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอพาน

ปวช.

41.73

42.74

1.01

2.42

10 ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอเมืองเชียงราย

ปวช.

46.49

51.70

5.21

11.21

11 เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย

ปวช.

41.28

42.34

1.06

2.57

12 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเซีย

ปวช.

42.01

47.11

5.10

12.14

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

ปวช.

39.08

40.14

1.06

2.71

14 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย

ปวช.

41.73

#N/A

#N/A

#N/A

15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

ปวช.

44.54

47.31

2.77

6.22

16 อาชีวศึกษาแมสาย

ปวช.

43.83

46.87

3.04

6.94

17 ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอพาน
18 ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอเมืองเชียงราย

ปวช.

41.73

42.74

1.01

2.42

ปวช.

46.49

51.70

5.21

11.21

42.36

45.59

3.23

7.63

เฉลี่ยผลสอบรายบุคคลทั้งจังหวัด

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 17

ตารางที่ 10
คาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ V-NET ระดับ ปวส.
ที่

ชื่อสถานศึกษา

ระดับชั้น

คาเฉลี่ย
ป 2561

ป 2562

+เพิ่ม/ลด

คิดเปนรอย
ละ

1

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ปวส.

32.72

38.91

6.19

18.92

2

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

ปวส.

37.59

40.17

2.58

6.86

3

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง

ปวส.

39.63

46.93

7.30

18.42

4

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ปวส.

37.73

40.65

2.92

7.74

5

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ปวส.

37.97

38.79

0.82

2.16

6

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ปวส.

40.1

42.76

2.66

6.63

7

วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา

ปวส.

38.23

39.38

1.15

3.01

8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ปวส.

43.4

42.92 - 0.48

- 1.11

9

เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย

ปวส.

41.53

43.39

1.86

4.48

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

ปวส.

36.06

39.73

3.67

10.18

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย

ปวส.

36.64

#N/A

#N/A

#N/A

12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

ปวส.

#N/A

41.63

#N/A

#N/A

13 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเซีย

ปวส.

#N/A

41.09

#N/A

#N/A

40.55

42.21

1.66

4.09

เฉลี่ยผลสอบรายบุคคลทั้งจังหวัด

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 18

ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียนทวิศึกษา
สถานศึกษา

กอสราง

เกษตรศา
สตร

การบัญชี

คหกรรม
ศาสตร

คอมพิวเต
อรธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ชาง

ชางยนต

อิเล็กทรอนิกส

28

พืชศาสตร/
ผลิตพืช

ไฟฟา
กำลัง

อาหารและ
โภชนาการ

อุตสาหกร
รมเกษตร

รวม

43

71

โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

20

20

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

12

12

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

20

โรงเรียนหวยสักวิทยาคม

8

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง

4

38

67

141

20
11

19
47

โรงเรียนจันจวาวิทยาคม
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

10

โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก

322

13

13

19

29

15

15

โรงเรียนบานแซววิทยาคม

16

โรงเรียนพญาเม็งราย

22

โรงเรียนพานพิทยาคม

10

โรงเรียนแมต๋ำตาดควันวิทยาคม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15

25

16
22

40

50

32
4

6

32
16

27

16

12

81

โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม

20

20

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

6

6

โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

15
9

14

15
23
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ขอมูลทวิศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
สถานศึกษา

กอสราง

การบัญชี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

เกษตรศา
สตร

คหกรรม
ศาสตร

คอมพิวเต
อรธุรกิจ

ชางยนต

ชาง
อิเล็กทรอนิกส

44

ไฟฟา
กำลัง

พืชศาสตร/
ผลิตพืช

อาหารและ
โภชนาการ

60

โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ

อุตสาหกร
รมเกษตร

รวม

98

202

15

15

โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี

23

23

โรงเรียนพญาเม็งราย

21

21

โรงเรียนแมจันวิทยาคม

60

60

โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร

83

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

15

โรงเรียนไมยาวิทยาคม

15

โรงเรียนวัดอำมาตยวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

64

29

68

9

15

117

15

44

64

64
9

วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา
โรงเรียนวัดเจดียหลวงวิทยา

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

15

29

โรงเรียนแมลาววิทยาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

83

68

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
โรงเรียนแมจันวิทยาคม

68

37

83

19

27

9
47

47

47

47
90

173
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สถานศึกษา

กอสราง

การบัญชี

โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี

เกษตรศาส
ตร

คหกรรม
ศาสตร

คอมพิว
เตอรธุรกิจ

ชางยนต

ชาง

พืช

อาหาร

อิเล็กทรอ
นิกส

ศาสตร/
ผลิตพืช

และ
ไฟฟากำลัง โภชนาการ

37

โรงเรียนแมจันวิทยาคม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน
รวม
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4

139

44

19

27

19

123

อุตสาหกร
รมเกษตร

รวม

30

67

60

60
46

178

58

60

162

130

98

1,015
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ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะของหนวยงาน
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะของหนวยงานที่จัดการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.1 การยกระดับคะแนน O-NET/N-NET/V-NET
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) มีการดำเนินการที่ซ้ำซอน ภาระงานครูตองดำเนินการตามนโยบายหลายดาน ทำใหการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาดำเนินการไดไมเต็มที่
2) ขาดงบประมาณ งบประมาณลาชา การดำเนินงานไมสอดคลองกับปการศึกษา
3) ภาระงานที่ลนมือของครู ทำใหผลของการวิเคราะหตัวชี้วัด และเก็บรวบรวมขอมูลอาจยังไมเพียงพอ
และการดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพที่ไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร
4) ขาดการสงเสริมจากทางบ าน เนื่องจากนักเรียนบางคนอาศั ยอยูกั บปู ยา ตา ยาย ในบางครั ้ งให
นักเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมก็จะไมไดรับความรวมมือ
5) ความเชี่ยวชาญของผูติดตาม นิเทศ ระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน ระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่
ตองพัฒนามากขึ้น
6) เด็กบางคนมีความกระตือรือรน และเอาใจใสการเรียนนอย นักเรียนอานคำถามโดยไมวิเคราะหคำถาม
จึงตอบไมตรงประเด็นที่แทจริง เทคนิค สือ่ และวิธีการสอนของครูทำใหนักเรียนไมเขาใจ นักเรียนอานคำถามไมเขาใจ/
คำถามยาวเกินไปจนนักเรียนขี้เกียจทำแบบทดสอบความสนใจ
7) สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ ครูสอนไมตรงตามเอกในบางรายวิชา การจัดการเรียนการสอนไม
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ครูบางสวนขาดประสบการณในการวิเคราะหขอสอบ
8) ครูสอนไมตรงตามเอก/ขาดประสบการณ จัดการเรียนการสอนไมสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ขอเสนอแนะของหนวยงาน มีดังนี้
1) จัดสรรงบประมาณ พัฒนาเปนแนวทางเดียวกันและนำมาบูรณาการในดานตางๆ ได เพื่อเปนการ
ลดภาระงานธุรการของครู มีการจัดสรรงบประมาณที่ใชในกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
2) พัฒนาผูที่หนาที่ตรวจ ติดตามของหนวยงานอยางตอเนื่อง
3) ใชแนวขอสอบ ของปที่ผานมาใหนักเรียนฝกทำ
4) จัดการอบรมฝกใหครูนำกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการวิเคราะหกระบวนการ
แกปญหา เนนการจัดกิจกรรมที่นักเรียนเกิดประสบการณโดยตรง
1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) โรงเรียนขาดอุปกรณและเทคโนโลยี ครูไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ครูยังขาดความเขาใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาการคิดวิเคราะหและใชเทคโนโลยี
2) บางโรงเรียนเขารวมการทดสอบในปการศึกษา 2561 เปนปแรก ทำใหครูยังไมความรู ความเขาใจ
และความพรอมเพื่อรองรับการทดสอบ PISA
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3) นักเรียนมีพื้นฐานดานการอานรูเรื่อง เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสสวนมากอยูบนพื้นที่สูง จึงทำใหใช
เวลานานในการฝกในดานการรูเ รื่องคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร อีกทั้งพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูของผูเรียนต่ำ
4) นักเรียนขาดแรงจูงใจในการฝกการคิดวิเคราะหขั้นสูงจากการทำแบบฝกแบบ PISA เพราะตองการ
ออกไปประกอบอาชีพ จึงไมสนใจในการเรียนวิชาทักษะ
ขอเสนอแนะของหนวยงาน มีดังนี้
1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะหตามแนว PISA อยางตอเนื่อง
2) ควรมีการสงเสริมการประเมินระดับนานาชาติ จากการทดสอบ PISA ในระดับชั้นประถมศึกษา
3) พัฒนาครูผูสอนใหมีความสามารถในการสอนแนว PISA
4) สรางความรูความเขาใจใหกับครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแนว PISA
2. นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย (สพป.,สช./พมจ./สศศ./ตชด./อปท.)
การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) การขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของครู ผูบริหารและสถานศึกษาการขาด
แคลนความรู และความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย จึงทำใหครูเนนใหเด็ก
อานเขียนมากกวาวัย และเนนการสอนที่มีลักษณะใหเด็กทองจำมากกวาทักษะดานการคิด การตัดสินใจ ในขณะที่ผูบริหารงาน
เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนจึงเตรียมความพรอมของเด็ก เพื่อการสอบแขงขันมากกวาการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ ก
รวมถึงปญหาสถานศึกษาไมสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง จึงทำใหเกิดการเรียนเพื่อสอบเขา
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงตั้งแตระดับอนุบาล
2) ระบบการผลิตครูปฐมวัย ในปจจุบันยังขาดกลไกในการติดตามและประเมินคุณภาพ เชน การเปดรับครู
ปฐมวัยจำนวนมาก ทำใหอัตราสวนระหวางอาจารยกับจำนวนนักศึกษาไมสอดคลองกันสงผลตอประสิทธิภาพในดานการเรียน
การสอน
3) การสื่อสารกับผูปกครอง บางครั้งเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากผูปกครองบางทาน เปนชาวตางชาติและ
กิจกรรมที่เด็กเล็กสามารถเขารวมกิจกรรมดวยไดยังมีจำนวนนอยเกินไป
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ทำการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมใหเด็กเล็กเขารวมมากขึ้น
3) การสงเสริมและชวยเหลือในดานงบประมาณ ในการจัดอบรมครู เกี่ยวกับการใชหลักสูตรจินตคณิตอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหครูมีความรูความสามารถทางจินตคณิตมากยิ่งขึ้น
3. นโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สพป./สพม./สช./สอศ./กศน./พ.ศ./สศศ./ตชด.)
3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการอบรมขยายผลใหโรงเรียนเครือขายของ
Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) งบประมาณไมเพียงพอและโอนมาลาชา ทำใหไมสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
2) เนื่องจากการอบรมใชระยะเวลา 3 สัปดาห โรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถสงครูเขารับการอบรมได
3) ครูสวนที่ยังติดปญหาเรื่องการนำองคความรูที่ไดแปลงเปนกิจกรรรมสูชั้นเรียน
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4) ผูบริหารไมอนุญาตใหครูเขารับการอบรมที่มีระยะเวลานาน
5) ครูไมไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากบางโรงเรียนนักเรียนเรียนตาม DLTV
6) โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีปญหาเรื่องครูตองทิ้งชั้นเรียนเปนระยะเวลานาน
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรใหความสำคัญและกำหนดเปนนโยบายระดับเขตพื้นที่ และสนับสนุน
งบประมาณ
2) ควรมีการพัฒนา ฝกปฏิบัติใหครู ไดใชองคความรูที่ไดออกแบบเปนกิจกรรมที่เปนรูปธรรมที่สามารถ
นำลงสูชั้นเรียนเองได
3) ควรจัดอบรมในชวงปดภาคเรียน
4) ควรกำหนดเปนนโยบายและใหครูที่ผานการอบรมจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
5) ควรจัดใหมีการทบทวนกิจกรรมการอบรมหรือเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษใหกับครู ที่ผานการอบรมแลว
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6) ควรจัดใหมีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการนิเทศใหกับศึกษานิเทศก
7) ควรมีการจัดอบรมระหวางชวงปดภาคเรียนเทานั้น
8) กำหนดใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ ทุกคนเขารับการอบรม Boot Camp
3.2 การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรู (เชน ปายชื่อตางๆ ใหมีภาษาอังกฤษควบคูภาษาไทย
รวมทั้งครู นักเรียน ไดสนทนาภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค)
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) งบประมาณไมเพียงพอ
2) โรงเรียนสวนใหญจัดการเรียนการสอนโดย DLTV จึงทำใหครูไมไดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา
เทาที่ควร
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) การใหความสำคัญและกำหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่ ดานการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและการพัฒนา
นักเรียนอยางเปนรูปธรรม ทำไดจริง
2) ควรมีการติดตามผลการพัฒนาอยางสม่ำเสมอ
4. นโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) ครูมีภาระนอกเหนือจากการเรียนการสอนมากเกินไป
2) ครูขาดความชำนาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่กระตุนนักเรียนใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห
3) การบริหารจัดการในโรงเรียนในดานตางๆ ยังไมสนองตอการจัดการเรียนรูแบบคิดวิเคราะห
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4) สภาพปญหาการเรียนรูของนักเรียนที่ครูตองคิดคนวิธีการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จะชวยสงเสริมนักเรียนที่เรียนรูเร็วและแกปญหานักเรียนที่เรียนรูชา
5) การนิเทศ ไมเปนไปตามที่วางแผนกำหนด
6) ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญของผูตรวจ ยังตองพัฒนาอยู
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ควรลดภาระนอกเหนือการเรียนการสอน
2) ควรจัดสรรงบประมาณตนปงบประมาณ
3) ควรจัดการเรียนรูที่มีการฝกการคิดวิเคราะหใหผูเรียนมีทักษะอยางตอเนื่อง
4) ควรบูรณาการการคิดวิเคราะห ในกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหนักเรียน เกิด
ทักษะชีวิต
5) ใหความรูแกหนวยงาน ใหมีกระบวนการติดตามที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในทุกสังกัด
6) PLC เพื่อพัฒนางานการนิเทศ มีการนิเทศ กำกับติดตามที่หลากหลาย เชน การประชุม อบรม
เพื่อการสราง ความตระหนักใหกับสถานศึกษา ครู ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสรางกระบวนการคิด
วิเคราะห
4.2 การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) ครูมีเวลาสอนจำกัด เนื่องจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาใชเวลามากที่จ ะให
นักเรียนเกิดการเรียนรู
2) ครู ผูบริหาร ขาดความรูความเขาใจ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา การใชเทคโนโลยีการผลิต
3) การสรางองคความรู ความเขาใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู จัดทำแผนการจัด การเรียนรู
บูรณาการสะเต็มศึกษาแกครูผูสอน ยังไมตอเนื่อง
4) ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ควรสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด การเรี ย นรู  ต ามหลั ก การคิ ด วิ เ คราะห ท ั ้ ง ระบบ โดยใช
แนวความคิด (STEM Education) ในการจัดการเรียนรู โดยเริ่มตนตั้งแตการใหความรูครู กระบวนการจัดการ
เรียนรู รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
2) ควรสรางองคความรู ความเขาใจ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู จัดทำแผนการจั ด การ
เรียนรูบูรณาการสะเต็มศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษาแกครูผูสอนอยางตอเนื่อง
3) ครูผูสอน ควรจัดกิจกรรมการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยผานกิจกรรมลดเวลา เรียน เพิ่ม
เวลารู หรือจัดในรูปแบบของชุมนุม ชมรม หรือโครงการพัฒนาผูเรียน
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5. นโยบายการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ
5.1 การจัดทำแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพระดับจังหวัด
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) หนวยงานการศึกษาที่เกี่ยวของ ยังไมมีสวนรวมในการจัดทำแผนและการบูรณาการการรับนักเรียนใน
สัดสวนที่ชัดเจน
2) หนวยงานไมมีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อจัดหาวัสดุฝกและอุปกรณในการจัด
การศึกษา
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ควรมีการบูรณาการ การรับนักเรียนในทุกภาคสวน
2) ควรกำหนดเปาหมายการรับนักเรียนและสัดสวนการรับนักเรียนเขาเรียนในแตละสังกัดอยางชัดเจน
3) หน วยงานที่ ร ั บผิดชอบควรสำรวจข อมู ลการจั ดการศึ กษาดานอาชี พและจั ดสรรงบประมาณให
สถานศึกษาเพือ่ ดำเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณดำเนินงาน
5.2 มาตรการ/เปาหมายการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตาม พบวา
1) โรงเรียนในสายสามัญศึกษามีการเปดสอนดานอาชีพเพิ่มขึ้น ทำใหนักเรียนเลือกเรียนมัธยมศึกษา
2) นักเรียนบนพื้นที่สูงมีปญหาเรื่องการเดินทางและการเงิน ทำใหเปนอุปสรรคในการศึกษาตอที่วิทยาลัย
3) ปญหาดานคานิยมที่มีความเขาใจในเชิงลบตอเด็กอาชีวะวา เมื่อสำเร็จการศึกษาแลว สามารถทำงานได
แคพนักงานเงินเดือนหรือผูใชแรงงาน
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ควรมีการจัดโครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพ โดยเชิญใหผูปกครองของนักเรียนใหมารวมใน
งานแนะแนวฯ เพื่อใหผูปกครองรับทราบขอมูล ขาวสาร ความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของผูปกครองที่มุงสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมาเปนการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในสายอาชีพ
ตอไป
2) ควรใหโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาสงเสริมนักเรียนเขาเรียนตอในสายวิชาชีพเพิ่มขึ้น
3) ขอรั บการสนั บสนุ นในด านงบประมาณ เพื ่ อดำเนินการจั ดสรรบุ คลากร สื ่ อการเรี ยนการสอน
ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาฐานะครอบครัวยากจน และการสงเสริมอาชีพระหวางเรียน
6. นโยบายการพัฒนากำลังคนตามความตองการของสถานประกอบการภายในประเทศ
6.1 สมรรถนะของผูสำเร็จอาชีวศึกษา
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
สถานประกอบการบางแหงไมสามารถจายคาตอบแทนไดในระดับคาจางขั้นต่ำที่กฎหมายแรงงานกำหนดได
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
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การจัดอาชีวศึกษาแบบมีสวนรวมกับสถานประกอบการเพื่อใหผูสำเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ
ตรงในการฝกอาชีพ และมีสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน
6.2 การเขาสูการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
รายไดจากการประกอบอาชีพมีระดับคาจางขั้นต่ำที่กฎหมายแรงงานกำหนด ไมสรางแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพของผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
ควรจัดตั้งกองทุนสำหรับการประกอบอาชีพของผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. เพื่อสราง
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพใหมากขึ้น
6.3 การจั ด อาชี ว ศึ ก ษาแบบมี ส  ว นร ว มกั บ สถานประกอบการเพื ่ อ ให ผ ู  ส ำเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษา
มีประสบการณตรงในการฝกอาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) ด า นการฝ กประสบการณว ิช าชีพของนัก ศึก ษากับ สถานประกอบการ มีส ถานประกอบการ
ไมเพียงพอตอจำนวนนักศึกษา
2) สถานประกอบการอยูหางไกล ในพื้นที่ไมมีสถานประกอบการดานอุสาหกรรม
3) ขาดแคลนบุคลากรครูชำนาญการในสายปฏิบัติการวิชาชีพที่มีความตองการของสถานประกอบการ
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) จัดทำหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของ สถานประกอบการ
2) จัดหาวัสดุครุภัณฑที่ทันสมัย
3) จัดทำบันทึกขอตกลงกับสถานประกอบการในการฝกประสบการณของนักศึกษา
7. นโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) ดานการบริหารจัดการการจัดการศึกษาในอดีต รัฐบาลมุงเนนการจัดตั้งโรงเรียนใหครอบคลุมทุก
พื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยูเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนทุกคนไดเขาเรียน แตในปจจุบันความ
จำเปนดังกลาวไดลดลง ประกอบกับประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จึงทำใหมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน
มากขึ้น ทำใหโรงเรียนมีอัตราสวนครูตอนักเรียน นักเรียนตอหองเรียนต่ำกวามาตรฐานคาใชจายตอนักเรียน 1 คน
สูงกวาโรงเรียนขนาดอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่งที่อยูในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เชน
พื้นที่หางไกล ทุรกันดาร ทำใหนักเรียนในโรงเรียนลักษณะดังกลาว มีปญหาในการเดินทางไปเรียน ทั้งโรงเรียนยัง
ขาดแคลนครู วัสดุ อุปกรณ สงผลใหคุณภาพการจัดการศึกษายังไมเปนที่นาพอใจ
2) ปญหาดานการเรียนการสอน พบวา ครูสวนใหญขาดทักษะในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
ในสภาพที่ครูไมครบชั้น และนักเรียนมีจำนวนนอยในแตละชั้น ครูสอนไมเต็มเวลา เพราะมีภารกิจที่นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนที่ครูจำนวนหนึ่งตองปฏิบัติ ทั้งในสังกัดเดียวกันและจากตางสังกัด หลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรูไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรูมีจำนวนจำกัด มีสาเหตุมาจาก
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 27

โรงเรียนไดรับงบประมาณนอยตามจำนวนเงินอุดหนุนที่ไดรับตามจำนวนรายหัวนักเรียน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำไปดวย
3) ปญหาดานความพรอมเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุน การจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนที่ผานมาไดใช
เกณฑการจัดสรรหลายๆเกณฑขนาดโรงเรียนก็เปนเกณฑหนึ่งในการจัดสรรเนื่องจากมีการคำนึงถึงประสิทธิภาพในการ
ใชจายงบประมาณ ทำใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรับจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เปน
จำนวนนอย สภาพอาคารเกา ชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากกอสรางมาเปนเวลานาน โรงเรียนไมสามารถระดมทรัพยากร
จากผูปกครอง ชุมชนไดมากนัก เนื่องจากผูปกครองและชุมชนมีความยากจน สำหรับตัวปอนดานนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กสวนใหญมาจากครอบครัวที่ยากจน
4) ปญหาดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ที่ผานมานั้น ถึงแมวาจะมีตัวแทนของชุมชนและองคกร
ตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานก็ตาม แตบทบาทของ
คณะกรรมการดังกลาวยังมีไมมากนัก และหากกลาวถึงการประสานงานกับหนวยงาน องคกรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนมี
นอยและบางพื้นที่ ชุมชน ผูปกครอง มีฐานะยากจนไมสามารถสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนและการ
เรียนของบุตรหลานไดเทาที่ควร
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ไมบรรจุผูบริหาร ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนไมเกิน 40 คน หรือ 60 คน
2) ไมบรรจุครู ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ
3) ควรมีการสนับสนุนคาน้ำมัน หรือคาเดินทางสำหรับครูที่ตองเดินทางไปเรียนรวม เพื่อสรางแรงจูงใจ
4) หลักเกณฑแนวทางในการสนับสนุนคาพาหนะนักเรียนที่เดินทางมาเรียนรวม ควรมีความชัดเจน
8. นโยบาย การอานออก เขียนได
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) เขตพื้นที่การศึกษา มีปญหา และอุปสรรคทั้งในเชิงระบบการบริหารจัดการและปญหาอุปสรรคของโรงเรียน
ในสังกัด เนื่องดวยพื้นที่ในการบริหารจัดการ คอนขางกวาง และมีพื้นที่ ที่รับผิดชอบหลายอำเภอจึงยากตอการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะโรงเรียนที่เปนพื้นที่สูง
2) ความแตกตางระหวางภาษา บริบทและพื้นที่ นักเรียนชนเผาตาง ๆ มีปญหาการเขียนสะกดคำตามเสียงคำที่
ตนเองออกเสียง
3) นักเรียนมีพื้นฐานดานภาษาไทยที่แตกตางกัน
4) ขาดการกระตุน สรางแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาไทยจึงทำใหนักเรียนบางคน ขาดความรวมมือ และ
ความสนใจที่จะแสวงหาความรูใหม ขาดความกระตือรือรน
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและ การสงเสริมพัฒนาการอานออกเขียนไดของโรงเรียน
บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะ เนื่องจากบริบทหรือปญหาของโรงเรียน บนพื้นที่สูงมีความแตกตางกัน
2) ควรใชสื่อการฝกทักษะจำแนกเสียง และเขียนสะกดคำตามคำบอกทุกวัน
3) ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนระบบ
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4) การสนับสนุนสงเสริมพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ควรเนนตั้งแตระดับหองเรียน การนิเทศ
ติดตามในระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่
5) โรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน ควรมีแบบทดสอบการอาน การเขียน ภาษาไทยในแตละระดับชั้นเปน
มาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6) ควรจัดหาสื่อที่มีภาพสวยงามและเนื้อหาที่นาอาน เพิ่มเติม หรือการใชสื่อเทคโนโลยีที่สงเสริมการอานและ
เขียนที่สามารถกระตุนพัฒนาการนักเรียนอยางมีคุณภาพ
7) ควรสงเสริมใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
9. นโยบายการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
9.1 การจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมขาดความตอเนื่อง บางโรงเรียนยังขาดความรูความเขาใจ
ในกิจกรรมของโครงการ จำเปนตองมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง และไดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีเพื่อไปพัฒนาผูเรียนใหเกิดการพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพของผูเรียน
2) การนิเทศกิจกรรมนโยบายบางอยางขาดความตอเนื่อง
3) บางโรงเรียนยังไมไดดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม และบางโรงเรียนไมไดพัฒนาอยางตอเนื่องและไม
เปนระบบ
4) งบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินงาน
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ควรมีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใหกับผูบริหารและครู
แกนนำในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม และเพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางถูกตองและและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2) ควรกำหนดโครงการโรงเรียนคุณธรรมเปนนโยบายของโรงเรียน และมีการดำเนินการอยางตอเนื่องและ
เปนระบบ
3) ควรมีศึกษานิเทศกที่มีความรูความเขาใจในกระบวนการโรงเรียนคุณธรรมไดออกนิเทศติดตามโรงเรียน
ที่ดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4) ควรมีการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางอยางเพียงพอและใหมีความรวดเร็วขึ้น
5) ควรมีการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความรูและความเขาใจในกิจกรรมโครงการ และ
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
9.2 การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) เปลี่ยนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบบอย ทำใหการทำงานเปนไปอยางไมตอเนื่อง
2) ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียง มีการกำหนดใหมีกรรมการที่เปนบุคคลตางสังกัดรวมกับคณะกรรม
ประเมินฯ มีเวลาวางไมตรงกันทำใหการประเมินลาชา
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3) หนวยงานขาดแคลนยานพาหนะในการออกประเมินบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน ยังไมมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยาง ถองแท จึงทำใหไมสามารถนำ
แนวคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินงานไดอยางถูกหลักวิธี
4) งบประมาณ มีไมเพียงพอตอการดำเนินกิจกรรม
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. สนับสนุนใหสถานศึกษานำไปใชในการขับเคลื่อนกิจกรรม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกปอยางตอเนื่อง
2) สรางองคความรู ความเขาใจใหกับผูบริหาร ครู ในสถานศึกษาของระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3) ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยางตอเนื่อง
4) ควรเตรียมความพรอมของโรงเรียนที่จะประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนที่จะเปน
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5) สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรม
6) ควรมีการพัฒนาโรงเรียนที่เหลือ ใหมีความพรอม เพื่อเตรียมรับการประเมินเปนสถานศึ กษา
แบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหครบทุกโรงเรียน
10. นโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
10.1 การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรกระทรวงสูการ
ปฏิบัติ ดวยกระบวนการ ดังนี้
1) ดำเนินการขับเคลื่อนผานชองทางการปฏิบัติงานราชการใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
2) ดำเนินการขับเคลื่อนผานชองทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3) ดำเนินการขับเคลื่อนผานชองทางการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด
4) ดำเนินการขับเคลื่อนผานชองทางการดำเนินการงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5) ดำเนินการขับเคลื่อนผานชองทางการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย รวมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนผานชองทางการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ
และการประสานงานตาง ๆ ในระดับจังหวัด เปนตน
ทำใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรกระทรวงสูการปฏิบัติโดยไมมีปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะของหนวยงาน โครงการ/กิจกรรมที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดรับจัดสรร เปน
โครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชน มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เกิดผลกระทบทางบวกแกผูเรียน เห็นควรไดรับการจัดสรรตอเนื่อง
เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดอยางตอเนื่องตอไป
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10.2 การจัดระบบและพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อการวางแผนและ
การกำกับติดตาม ประเมินผล
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ
การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ดิจิ ทัลเพื่อการศึ กษาตามอำนาจหน าที่ และภารกิจ
วิธีดำเนินการไมมีปญหา/อุปสรรค แตการไดมาซึ่งขอมูลบางสังกัดอาจสรางภาระงานใหเจาหนาที่ซึ่งเปนผูแทน
คณะทำงานจัดทำขอมูลสารสนเทศสังกัดนั้น ๆ โดยเฉพาะสังกัดที่ไมมีระบบจัดเก็บขอมูลกลาง หรือมีแตไมเผยแพร
สูสาธารณะ
ขอเสนอแนะของหนวยงาน
เห็ นควรให มี การเผยแพร ข อมูล พื้น ฐานทางการศึ กษาจากระบบจั ดเก็บ ข อมู ล กลางของการจั ด
การศึกษา ทุกระดับ ทุกสังกัด สูสาธารณะ เพื่อลดภาระงานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อ การศึกษาในระดับจังหวัด
11. นโยบายการพัฒนาครูทั้งระบบ
11.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) ดานสถานที่จัดอบรมไมเหมาะสม
2) ปญหาดานวิทยากร
3) ปญหาดานหลักสูตรในการจัดอบรมไมเหมาะสม
4) การอนุมัติเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามที่กำหนด
5) ขั้นตอน/กระบวนการจัดอบรมไมเหมาะสม
6) การลงทะเบียนเขารับการอบรมมีขั้นตอนที่ซับซอน
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ควรโอนงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณใหทันตามกำหนดการอบรม
2) ระบบการเลือกหลักสูตรอบรมไมควรซับซอนครูสามารถเขาระบบงาย และมีเวลาใหลงทะเบียนมากกวานี้
3) ใหความรู ความเขาใจ ผูบริหารสถานศึกษา ครูที่เขารับการอบรมกอนที่จะดำเนินการ
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจริงใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหเขาใจ
ชัดเจน สามารถสื่ อสารกั บข าราชการครูได ถู กต อง เวลาเกิดปญหาสามารถติ ดตอกับ หนวยงานระดับ สพฐ.
ไดตลอดเวลา
5) เพิ่มอัตราบุคลากรในระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหเพียงพอตอภาระงานที่รับผิดชอบ
13.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู: PLC
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในการดำเนินงานไมเพียงพอ
2) นโยบาย สพฐ. มีมาก และมีระยะเวลาให สพป. และโรงเรียนดำเนินการนอยบางประเด็นผูปฏิบัติ
จึงไมสามารถดำเนินงานไดอยางละเอียดรอบคอบ และมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
3) บุคลากรผูปฏิบัติไมเพียงพอตอภาระงานที่ สพฐ. กำหนด
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4) ผูบริหาร/บุคลากรบางคน ไมสามารถเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ ได
5) ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ PLC ในทุกระดับไมเพียงพอ ทำใหไม
สามารถจัดอบรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจในการดำเนินงานอยางถองแท และเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดได
6) หนวยงานและโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ที่ไมเอื้ออำนวยตอการเรียนรู เชน คอมพิวเตอรมี
สภาพเกาไมทันสมัย ระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) สพฐ. ควรจัดงบประมาณ เพื่อใชในการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
ในกระบวนการ PLC อยางถองแท และทั่วถึง
2) ควรจัดทำแผนการพัฒนาบุคลการที่ยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการ PLC เพื่อใหเกิดการ
เรียนรู การแบงปนความรู มีแนวทางการพัฒนางานและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ อัน
จะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน
3) กระตุนเตือน/กำชับใหกลุมงานตางๆ และสถานศึกษา นำกระบวนการ PLC มาปรับใชเพื่อใหเกิด
การเรียนรู การแบงปนความรู มีแนวทางการพัฒนางานและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ
อันจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน
4) ประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เพื่อชวยในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ในการดำเนินงาน 5)
ควรมีการจัดทำแผนงาน และเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC ทางวิชาชีพสูสถานศึกษา
12. นโยบายการพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
12.1 การจัดทำแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา บุคลากรขาดความรูและทักษะในการดำเนิน
กิจกรรมทางลูกเสือ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีจำกัด
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) กำหนดนโยบายสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนลูกเสืออยางตอเนื่อง
2) จัดสรรงบประมาณใหกับบุคลากรที่ยังไมผานการอบรม ไดเขารับการอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรูที่
จะนำไปสูนกั เรียน และ
3) สรางเครือขายการเรียนรูดานการจัดกิจกรรมลูกเสือ
12.2 การใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความเปนพลเมืองดี (Civic Education)
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ พบวา
1) ครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ขาดความรูและทักษะดานการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
2) การจัดกิจกรรมลูกเสือการการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ของครูผูสอนขาดความน าสนใจ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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3) ขาดการบูรณาการการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในจังหวัด
4) การสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ และงบประมาณ
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก
1) ควรมีการฝกอบรมครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ใหมีศักยภาพจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มี
ความนาสนใจ และเพื่อพัฒนาความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
2) ควรมี การจั ดกิ จ กรรมลู กเสือระหวางเขตพื้น ที่ การศึก ษาที ่ใกล เคีย งดว ยกัน เพื่อใหล ูก เสื อ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในดานความรูและประสบการณ
3) ควรมีการบูรณาการ การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานในจังหวัด เชน สภาเยาวชน
4) ควรใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรม
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สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
จั งหวั ดเชี ยงรายได นำกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนงานงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร (แนวทางของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 29 แผน) จุดเนนเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของ
ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทางการศึกษาของ
จังหวัดและบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มากำหนดเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดดำเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใชเป น กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกำหนดวิสัย ทั ศ น
เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เปาหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ที่เขมแข็ง เปนศูนยกลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเปนกลไกที่นำไปสู
การบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ
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2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมี การขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุ มรายได สู ง
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง
การผลิต การคาการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ ทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
2.3 ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางทั่วถึง เทาเทียม เปนธรรม
3. เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษา
ของจังหวัด 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่นคงใหกับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบ
เรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
2. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพคน
2.1 ยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
2.2 ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
2.3 ยุทธศาสตรที่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
3. ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม
3.1 ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม
4. ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 ยุทธศาสตรที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาด
ที่เหมาะสม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่ง
เป น การแปลงยุ ทธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปน รูป ธรรม เพื่อเตรีย มความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการ ที่สำคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อยาง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปนเงื่อนไขที่
จำเปนสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ
มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกันอยางสมานฉันท
2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนา
คนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
รวมถึ ง การสร า งคนให ใ ช ป ระโยชน แ ละอยู  ก ั บ สิ ่ ง แวดล อ มอย า งเกื ้ อ กู ล อนุ ร ั ก ษ ฟ  น ฟู ใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
มาเปนกรอบในการกำหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบ
เปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ ที่เปน
เปาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
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3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุ น การ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเปนไทย
2. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
และเปนธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบการผลิต
และใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูง
ใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที ่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
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ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาประเทศ ประกอบดว ย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวข องกับสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสำคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนใหมีความ สมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง
ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี
มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถ
ปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง
อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
2.1 เปาหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เปาหมาย 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เปาหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
เปาหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ำกวา 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการอานหาความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 85
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ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพื่อขอรับวุฒิ ปวช.
และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค
3.1.2 สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให
ปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา
3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทำงานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย และเนนพัฒนาทักษะพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดาน
วิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ
2) สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบำเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ
การทำงานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต
3) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุง
การฝก ทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3.3.2 ปรั บหลั กสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจ ิตวิญญาณความเปนครู เป น
ผูแนะนำ และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง
3.3.3 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ
เขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพี่เลี้ยงใหรวมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน
3.3.6 จัดทำสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบ
อุปกรณ สื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจำกัดเวลาและสถานที่ และใช
มาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูที่มีคุณภาพและราคาถูก
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3.3.7 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต
อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการ
จัดการความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
3.7 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
3.7.3 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถ เขาถึงได รวมทั้งสนับสนุนใหมีการทำวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาในพื้นที่
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ใหความสำคัญกับ
การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและ สาธารณสุข
รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดำเนินงานตอเนื่องจากที่ได ขับเคลื่อน
และผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุงเนนมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น และการสรางโอกาส ทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือที่
เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ำสุด ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ อาทิ
การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนา
องคกรการเงิน ฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และการสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีที่
ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการ
เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ
1. วัตถุประสงค
1.2 เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทากับรอยละ 90 โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมและระหวางพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑ
คะแนน รอยละ 50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิ่มโอกาสใหกับกลุ มเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีร ายไดต ่ำ สุด ให
สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การไดรับการ
คุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรม และ
การพัฒนาทักษะฝมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชน ที่ดอย
โอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกายการ
ดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่หางไกลที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุน
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คาเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ของ สพฐ. ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อปองกันไมใหเด็กนักเรียนออก
จากโรงเรียนกลางคัน
3.2 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพให ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทา
เทียมกัน มากขึ้นระหวางพื้นที่ โดย 1) กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น ทั ้ ง มาตรการที ่ เ ป น ตั ว เงิ น และไม ใ ชต ั ว เงิ น อาทิ สวั ส ดิ ก ารบ านพั ก ครู เส น ทาง
ความกาวหนาทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 2) สรางระบบความรับผิดชอบ Accountability)
ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการ
จัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่อยูหางไกลและ
ขาดแคลนครูผูสอน
3.2.4 สงเสริมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทีย ม
พรอมทั้ง สงเสริมบทบาทของกลุมขางตนในระดับการบริห ารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดั บ
ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3.3 การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความ
เขมแข็ง การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
มีสิทธิในการ จัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชม
3.3.2 สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการถายทอด
องคความรูในชุมชนเพื่อนำไปสูการแกไขปญหาในพื้นที่และการตอยอดองคความรูไปสู เชิงพาณิชย รวมทั้ง
สงเสริม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางการจัดการความรูในชุมชน
3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการ
ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชี พชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม
(Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการ
รวมกันพัฒนาความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกตใชในทางปฏิบัติเพื่อสรางศักยภาพใหกับชุมชนใน
การประกอบ ธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยว
ทองถิ่นและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็น
ทาทายที่ตองเรงดำเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากขึ้น
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ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีขึ้น
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหความสำคัญเปนลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฟนฟูคุณภาพแหลงน้ำสำคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกต องและนำไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนที่ไดรับการกำจัดอยางถูกตองไมนอยกวา
รอยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง
3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะ น้ำเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมือง
สีเขียวเพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร ง รั ด แก ไ ขป ญ หาการจั ด การขยะตกค า งสะสมในพื ้ น ที ่ว ิ ก ฤต ผลั ก ดั น
กฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร
เพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน ใหความสำคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ
อุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการเตรียมการ
รับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะ 20 ปขางหนา
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคงภายใน รวมทั้ง
ปองกันปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสรางความพรอมและผนึกกำลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการ
บริหาร จัดการดานความมั่นคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัย
ทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื ่ อเสริ มสร างความร วมมื อด านความมั ่ นคงกั บมิ ตรประเทศในการสนั บสนุ น
การรักษาความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายภาพรวมคือผลประโยชนของชาติวาดวยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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เปาหมายที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของ
ประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับโครงการพระราชดำริเพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติ
สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง
ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง
เพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในกลุม
ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคู
ไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จำนวนคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ
3.1.1 สรางจิตสำนึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธำรงรั กษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสำคัญ พรอมทั้งกำหนดมาตรการ เพื่อ
ปองกันการกระทำที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง
ทางความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคำนึงถึงความ
มั่นคงและผลประโยชนของชาติอยางแทจริง
3.1.3 ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกตางทางอัตลักษณและ
ชาติพันธุ เพื่อขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.2.7 ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับ
ภู มิ ภ าคและพหุ ภ าคี เพื ่ อปกป องและรั กษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถ
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แลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวาง
ประเทศ อาทิ ปญหายาเสพติด การกอการราย การโยกยายถิ่นฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความ
มั่นคงดานไซเบอร ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ และสถานการณฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอื่นๆ
5. ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เปนชวงเวลาสำคัญที่ตองเรงปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง
เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสำเร็จ บรรลุ
เปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และ
ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค
และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และไดมาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอำนวยความสะดวก
ดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
3.1.1 กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค
และทองถิ่นใหชัดเจนและไมซ้ำซอน
3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสานึกในการรักษาประโยชน
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมใน
สังคม ผานกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับการ
ปลูกฝงจิตสานึกความซื่อสัตยสุจริต คานิยมที่ถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทา
ทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทาผิดหรือ ผูกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาใหเจาหนาที่ของรัฐและผูดำรง
ตำแหนงทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงค
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ประชาสัมพันธใหประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการ
และผู  ด ำรงตำแหน งทางการเมืองในการใชตำแหนงหนาที่ในทางมิชอบ และกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวลจริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทาอยางจริงจัง
7) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในกลุมประชาชน
3.5.2 ปองกันการทุจริต
3) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดาเนินงานในการกำหนดมาตรการป องกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง
4) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตให
สามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
บูรณาการการทำงานรวมกันอยางมีกลยุทธ
6. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยาง
เปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต าง ๆ
การพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการและการกำกั บดู แลให สอดคลองกับมาตรฐานสากลเพื ่อเพิ ่ มประสิ ทฺ ธ ิ ภาพ
การดำเนิ น การสร า งความเป น ธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบ ริโ ภค การพัฒ นา
อุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการในสาขา
โลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในตางประเทศ
1. วัตถุประสงค
1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล อยาง
ทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเปนธรรม และสงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา
ระบบความปลอดภัยทางไซเบอรใหมีความมั่นคง และคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแกผูใชบริการ
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสรางผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคาม
ทางออนไลน
ตัวชี้วัด 5.2 จำนวนหมูบานที่มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึง เพิ่มขึ้นจากรอยละ 30
เปนมากกวารอยละ 85 ในป 2564
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3. แนวทางการพัฒนา
3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง
3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสราง
พื้นฐาน โดยสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการใหบริการเขาสูมาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนสง
ใหมีความรูความสามารถในองคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม และสามารถปรับตัวใหทันตอ การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินจะตองวางแผนพัฒนา
กำลังคนรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล ดานการบิน พรอมทั้ ง
กำหนดแนวทางยกระดั บมาตรฐานหลั กสู ตรและอุ ปกรณ การเรี ยนการสอนของสถาบันการศึกษาต าง ๆ ให
สอดคลองตามขอกำหนดขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศองคกรความรวมมือดานการบินในกลุม
สหภาพยุโรป สำนักงานบริหารการบินแหงชาติสหรัฐอเมริกา และสำนักงานการบินพลเรือนญี่ปุน
3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
3.3.3 พั ฒ นาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกำลังคนดานโลจิส ติกสให
สอดคล องกั บ ความต องการของภาคธุ ร กิจ โดยเนน การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยหนว ยงานภาครัฐรวม
ดำเนินการกับ ภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกสระดับอาชีวะศึกษาและระดับ
ปริญญา ฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรื อเทคนิ คเฉพาะดาน และสงเสริมความรว มมื อกับภาคเอกชนในการ
ฝกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพื่อใหกำลังคนดานโลจิสติกสมีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคลองกับความ
ตองการภาคธุรกิจ
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
3.5.3 สงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
อวกาศของไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาใหมีความรูความสามารถ
รองรับตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
7. ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหความสำคัญ
กับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสำคัญกับการ
พัฒนาสภาวะแวดล อมหรื อป จจั ยพื้น ฐานที ่เ อื ้ ออำนวยทั้งการลงทุนดานการวิ จัย และพัฒ นา การพั ฒ นา
บุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื ่ อ สร า งความเข ม แข็ ง และยกระดั บ ความสามารถด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีขั้นกาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย
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2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 1 เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ
เปาหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู: ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน 25 คนตอประชากร
10,000 คน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
และเชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ
ยกระดั บ คุ ณภาพชี ว ิ ตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยีเพื่อผูพิการ เทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก การ
ดำเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน
หรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ดานบุคลากรวิจัย
1) เร งการผลิตบุค ลากรสายวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ที ่ม ีค ุ ณภาพและ
สอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T)
วิศวกรรมศาสตร (Engineer E) และคณิตศาสตร (Mathematics : M) 2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ 3) พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ กำหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบในการดำเนินการดานความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ป แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติและสวน
ที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายไดคำนึงถึงคานิยม
หลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดำเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”
นโยบายความมั่นคงทีเ่ กี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี ดังนี้
สวนที่ 1 นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ (ศธ. เปนหนวยหลัก)
เกีย่ วของใน 3 นโยบาย
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1. นโยบายที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 1.1) เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 2.4)
สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจ ในความ
เปนชาติและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
3. นโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 3.3)
เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนพลังในการเขาถึง
ประชาชน
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได
กำหนดนโยบายไว 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 19 ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดำเนินการใหมีการปฏิรูปดานตาง ๆ และ
สงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิ ดชูสถาบั นพระมหากษั ตริ ย สถาบันพระมหากษัตริ ยเป น
องคประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเปนหนาที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี และปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตอง
และเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐ
เรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจน
เรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใช ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนำยุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรก
ซอนเพื่อซ้ำเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมืองทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับ
ตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสริมสรางความสัมพันธอันดี
กับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน
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2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสำคัญตอการเตรียมความพรอมสู ประชาคม
การเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล
การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆ
และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กำหนดใหปญหายาเสพติด
การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทำอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปน
ปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการปญหาอื่นๆ
ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัด
ระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนำยุทธศาสตร
เขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมี ความ
คิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม
เลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่ง
เปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ำเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่น
หรือเจาหนาที่ ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวย
คลี่คลายปญหาได
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็ มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริม
คุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให
เปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ใหสอดคลองกับความจำเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบ
การกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณา
จัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
นโยบายที่ 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู กระจาย
อำนาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามศักยภาพและ
ความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
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นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรู
และทักษะใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนา
ผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปน
ครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ
นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให
เริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจังซึ่งจะทำใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลก
สมัยใหมไดซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑ
ซอฟตแวร อุปกรณสื่อสารดิจิทัลอุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัลและการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาค
ธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสำคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดใหมีคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8
กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือแรงงานใน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทำงาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไป
ทำงานในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
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นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
นโยบายที่ 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสำคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการ
จัดการขยะเปนลำดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกำจัดขยะมูล
ฝอยตกคางสะสมในสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดำเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ
การบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกำหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานและ
ใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อจะพัฒนา
ระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุใหความสำคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการ
ทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกั น
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจำเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปด
ชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืด
ยาวใชเวลานาน ซ้ำซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรูตลอด
ชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคลองและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
3) สรางความมั่นคงแกประเทศชาติ โดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และสังคมคุณธรรม
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพื่อการกาวขามกับดักประเทศรายได
ปานกลาง สูการเปนประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมดวยการเพิ่มผลิตภาพของกำลังแรงงาน
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(productivity) ใหมีทกั ษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ (Objectives)
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและรวมมือผนึก
กำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง
เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations)
แผนการศึกษาแหงชาติมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 (3Rs 8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้
• 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetic)
• 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความ
เขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทำงาน
เปนทีม และภาวะผูนำ (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และ
การรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)
แผนการศึกษาแหงชาติ ไดกำหนดเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ป ไว 5 ดาน ประกอบดวย
1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางทัว่ ถึง (Access)
• เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
• ประชากรทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการศึกษาตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
• ประชากรที่อยูในกำลังแรงงานไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะที่
ตอบสนองความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
• ประชากรสูงวัยไดเรียนรู ฝกฝนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะเพื่อการทำงานหรือ
การมีชีวิตหลังวัยทำงานอยางมีคุณคาและเปนสุข
2) ผูเ รียนทุกกลุม เปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม (Equity) ผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย ทั้งกลุมปกติ ผูมีความสามารถพิเศษ ผูมีความบกพรองดานตาง ๆ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีภูมิหลัง
ทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันไดรับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม
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3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ
(Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะของแตละบุคคลใหไปไดไกลที่สุดเทาที่ศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคลพึงมี
ภายใตระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู สังคมแหงปญญา และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ที่ประชาชน
สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและสามารถดำรงชีวิตไดอยางเปนสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
การลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency) หนวยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแหง
สามารถบริหารและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดใหมีระบบการจัดสรร
และใชทรัพยากรทางการศึกษาที่กอประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียนแตละคนใหบรรลุศักยภาพและขีดความสามารถ
ของตน และสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมที่มีศักยภาพและความพรอมเขามามีสวนรวมในการระดมทุนและ
รวมรับภาระคาใชจายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองคกรตาง ๆ ในสังคม และผูเรียน ผาน
มาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงานของกำลังคนในประเทศใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ที่จะนำประเทศไทย
กาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการศึกษาที่สรางความมั่นคงในชีวิตของ
ประชาชน สังคมและประเทศชาติ และการสรางเสริมการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร
เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุผลตามวิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษา จึงไดกำหนด
ยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องคการสหประชาชาติจึงไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนา
เปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวาเปาหมายการ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 -2565) จังหวัดเชียงราย
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พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใชเปนทิศทางการพัฒนาตั้งแตเดื อน
กันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป โดยประกอบไปดวย 17 เปาหมายคือ
เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และ
สงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
เปาหมายที่ 3 ทำใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และสงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคน
ในทุกชวงอายุ
เปาหมายที่ 4 ทำใหแนใจถึงการไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน
เปาหมายที่ 5 บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน
เปาหมายที่ 6 ทำใหแนใจวาเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพ
พรอมใชสำหรับทุกคน
เปาหมายที่ 7 ทำใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได ตามกำลัง
ซื้อของตน
เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย ั่งยืนและทั ่วถึ งใหเปนไปอยางยั ่งยื น
สงเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจางงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคาสำหรับทุกคน
เปาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปน
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหวางประเทศ
เปาหมายที่ 11 ทำใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เปาหมายที่ 12 ทำใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป าหมายที ่ 13 ดำเนิ นการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ใหเปนไปอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ 15 พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการ
ปาไมอยางยั่งยืน ตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายที่ 16 สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ
เขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวม มีประสิทธิผล และเปนที่
ยอมรับในทุกระดับ
เปาหมายที่ 17 เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลังแหงการเปน
หุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 -2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 54

แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (แนวทางของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 29 แผน)
1. การสรางความปรองดองและสมานฉันท
2. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3. การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
4. การปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
6. การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
7. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
10. การวิจัยและนวัตกรรม
11. การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
13. การพัฒนาฝมือแรงงานไปสูไทยแลนด 4.0
14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
15. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
18. การจัดการปญหาที่ดินทำกิน
19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
20. การสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
22. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
24. การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25. การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
26. การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ
27. การสงเสริมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
28. การสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
29. แผนบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
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ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล
2. เสริมสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาที่เปนมิตรกั บ
สิ่งแวดลอม
3. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา
4. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนา
ประเทศ
5. สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาประสงคหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
4. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
กลยุทธ
กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 1
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
2. ยกระดั บ คุ ณภาพและส งเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ สรางความ
สมานฉันท และเสริมสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต
3. สงเสริมการสรางภูมิคุมกันและพัฒนาทักษะเพื่อความมั่นคงของชีวิต
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4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ
สรางความสมานฉันท และเสริมสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต
กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 2
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียนในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให
ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. สงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน
6. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. พั ฒ นาองค ค วามรู  งานวิ จ ั ย และนวัตกรรมดา นการเสริม สรา งคุ ณภาพชี ว ิ ต ที ่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
8. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 3
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย อยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการ ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
3. เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการที่สอนไมตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครู
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สรางขวัญกำลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 4
1. เรงผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่ตรงตามความตองการตอการพัฒนาประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษาเรงปรับคานิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพใหแกผูเรียนตั้งแต
วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ
6. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง
7. เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสรางเครือขายความรวมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหวางองคกรภายในและตางประเทศ
กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 5
1. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกผูเรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ
2. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ การเขาถึงแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
3. เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง
กวางขวาง
4. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา
5. เร งพั ฒ นาแหล งเรีย นรู ที ่เ อื ้ อตอการศึกษาและการเรีย นรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
6. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม
ซ้ำซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล
ของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน
8. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต หรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษา และ
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นำมาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ
9. จัดหาอุปกรณ /ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 6
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรม
ความโปรงใส ทั้งในระดับสวนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินใหมีประสิทธิภาพ
3. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
4. เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย/ความเปนภาคีหุนสวนกับ
องคกรทั้งภายในและตางประเทศ
5. ส ง เสริ ม และขยายผลให ส ถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ค วามพร อ มพั ฒ นาเป น
สถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
ผูเรียนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจั ด การศึ กษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเปาหมายการพัฒนาผูเรียน
4. สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดใหบรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่กำหนด
เปาประสงครวม
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
2. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคง
2. ผู  เ รี ย นมี ส มรรถนะและความสามารถในการแขงขัน ที่สนองความตองการของตลาดงานและ
ประเทศ
3. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค
5. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. หนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
1.3 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
1.4 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
กลยุทธ
2.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา)
2.2 เสริมสรางทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงานใน
พื้นที่และภูมิภาค
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศของผูเรียน
2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การนิเทศ การวัด ประเมินผลใหทันกับความกาวหนาและการเปลีย่ นแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย บริบทพื้นที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตรและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ
3.2 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเปนพลเมือง
3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให
ผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุมเปาหมาย
4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
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4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวั ด ภาค และฐานขอมูลกลางด านการศึ กษาให เ ป น
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน
ประเด็นยุทธศาสตร 5 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
5.1 สงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
5.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิต ในพื้นที่
และภูมิภาค
5.3 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
6.2 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
6.3 ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาที่ของหนวยงานใหเหมาะสมเอื้อตอการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
6.4 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหวางสวนกลาง ภาค และ
จังหวัด
6.5 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหนวยงานในระดับพื้นที่และภูมิภาคใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา
6.6 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
6.7 พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของข าราชการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาศึกษาธิการภาค 16
1. วิสัยทัศน
“ประชากรไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยูในโลกศตวรรษที่ 21
ภายใตวิถีวัฒนธรรมลานนาอยางมีความสุข”
2. พันธกิจ
1. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
2. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพประชากรใหมีความรู ตามคุณลักษณะและทักษะการ
เรี ย นรู ในศตวรรษที ่ 21 มี ศ ั ก ยภาพและสมรรถนะในการดำรงชี ว ิ ต อย า งสอดคล อ งและรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
3. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรดำรงอัตลักษณและเอกลักษณตามวิถีวัฒธรรมลานนาไดอยางมี
ความสุข
4. สงเสริมสนับสนุนสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับทุกประเภท
5. สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
3. พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
4. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
5. พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
6. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
7. การบริหารจัดการ
4. เปาประสงค
1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางทั่วถึง
2. ประชากรวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับการบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหบรรลุขีดความสามารถและเติมเต็ม
ตามศักยภาพ
4. ระบบการบริหารจัดการศึ กษาที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผูเรี ยนทุกระดับ อยางทั ่ ว ถึ ง
และมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคา คุมทุนและบรรลุเปาหมาย
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัต และบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงโลก
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5. ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
1.รอยละอัตราการออกกลางคันลดลง
2.รอยละของผูสำเร็จการศึกษาตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564
2565
90
90
100

3.รอยละของประชากรวัยเรียน ที่ไดเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.รอยละของปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

90

90

100

90
90

90
90

100
90

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564
2565
90
90
100

1.รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมมีความ
เปนพลเมืองและพลโลก
2.จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
8
กิจกรรม
การศึกษา
3.ระดับความพึงพอใจการรวมงานนิทรรศการงานแสดงทางวิชาการ
4
4.รอยละของผูเขารับการอบรมวิชาชีพนำไปใชประโยชนได
90

8

8

กิจกรรม

กิจกรรม

5
90

5
90

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ.

1.รอยละการนำผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนางานวิชาการ

2563
80

2564
80

2565
80

2.รอยละผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 พอใจ

100

100

100

3.จำนวนเอกสารผลงานดีเดนของผูไดรับรางวัล

100

100

100

4.รอยละผูบริหารและครูผูสงผลงานมีขวัญและกำลังใจ

100

100

100
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ยุทธศาสตรที่ 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัด
1.รอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาหลักทุกชวงชั้นสูงขึ้นและได
ตามมาตรฐานของประเทศ
2.รอยละของสถานศึกษาในสังกัดที่เขารับการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป
3.หนวยงานในพื้นที่มีความพรอมที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ.

2563
2

2564
2

2565
2

90
4

90
4

100
4

6. กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการเขาถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผูสำเร็จการศึกษาใหตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
กลยุทธที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถและประสานหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่กลุมจังหวัด
เพื่อพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผูเรียน สูความเปนสากล
บนพื้นฐานความเปนไทย
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ดำรงตนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ
ความตองการพิเศษ อยางทั่วถึงเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 1 ประสานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
อยางเปนระบบและสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทการศึกษาของกลุมจังหวัด และนโยบายการพัฒนาครู
กลยุทธที่ 2 ยกยองเชิดชูเกียรติ สงเสริมขวัญและกำลังใจ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 1 กำหนดแผนและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลใหสอดคลอง
ตอบสนองกับสภาพพื้นที่ของกลุมจังหวัด
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กลยุทธที่ 2 กำหนดแผน แนวทางและตัวชี้วัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่กลุมจังหวัด
กลยุทธที่ 3 ประสานการตรวจราชการ กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานการตรวจราชการ
เชิงบูรณาการกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยใชเครื่องมือที่ทันสมัยหลากหลาย
วิธีการ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการวิจัยอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนรูใน
กลุมจังหวัดใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายผูเรียน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการใชการจัดการศึกษาทางไกลและ DLTV และ DLIT และสื่อทางไกล
ชองทางอื่น
กลยุทธที่ 3 จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของกลุมจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 2 สงเสริมความรวมมือหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรชุมชน ทองถิ่น องคกรศาสนา
เขามามีสวนรวม เปนเครือขายแหงการเรียนรูในการพัฒนาการศึกษาแตละ
ระดับประเภท
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดการความรู (KM) การใชภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดแหลงการ
เรียนรู
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย (Vision)
“เชียงรายเมืองแหงความสุข สะอาด ปลอดภัย นายล”
เปาหมายการพัฒนา
1. เพื่อสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การคา การลงทุน บริการโลจิสติกส การเกษตรการทองเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน
+ 6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู เพื่อใหประชาชนอยูใน
สิ่งแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
เปาประสงครวม
1. เพื่อสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การคา การลงทุน บริการโลจิสติกส การเกษตรการทองเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน
+ 6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู เพื่อใหประชาชนอยูใน
สิ่งแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนว
ชายแดน
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จุดเนนการพัฒนาดานการศึกษาจังหวัดเชียงรายของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
ในคราวประชุ มสั มมนาเพื ่ อขั บเคลื่ อนนโยบายการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การในจั งหวัด
เชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมธรรมลังกา ชั้น 3
ศาลากลางจั งหวั ดเชี ย งราย นายประจญ ปรัชญสกุ ล ผูวาราชการจั งหวั ดเชี ยงราย ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย ไดมอบนโยบาย แนวคิดในการพัฒนาดานการศึกษาจังหวัดเชียงราย ดังนี้
(1) นักเรียนทุกสังกัดตองเทาเทียมกัน
(2) วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย “เชียงรายเปนเมืองแหงความสุข สะอาด ปลอดภัย นายล”
ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไดมอบนโยบาย แนวคิดในการพัฒนาดานการศึกษาในจังหวัดที่
สอดคลองกัน ดังนี้
“ความสุข”
1.นักเรียนดินทางมาโรงเรียนอยางปลอดภัย รถยนตสาธารณะ ปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัด มีการดูแลการเดินทางระหวางบานมาโรงเรียน ทำใหนักเรียนมีความสุข เมื่อตองเดินทางมา
โรงเรียน
2. สงเสริมผูเรียนชายขอบใหมีสัญชาติ เพื่อใหมีสิทธิไดเรียน อันนำไปสูการสราง
ชื่อเสียง การพัฒนาตนเอง ไดรับโอกาสในการแกไขปญหา ทั้งนี้ จะตองใหคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด นำไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
3. สถานศึกษาปลอดหมอกควัน มีพื้นที่เซฟตี้โซน มีการจัดการเรียนการสอน
สงเสริมการแกไขปญหาหมอกควันในชุมชน
4. สงเสริมใหครูผูสอน ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
วิสัยทัศนของจังหวัดเชียงราย
“สะอาด” ในดานขยะ
“ความปลอดภัย”
1. มุงเนนในเรื่องความปลอดภัยบนทองถนน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายมีนโยบายประกาศใชมาตรการ 10 รสขม (1ร. 2ส. 3ข. 4ม.)
โดยจุดเนนของจังหวัดเชียงราย ที่จะนำมาใชในสถานศึกษากำหนดใหสถานศึกษาใชหมวกนิรภัย
2.ปญหาการจอดรถจักรยานยนตบนทางเทาและการฝาฝนกฎจราจร
ทางจังหวัดเชียงรายมีความตองการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา จอดรถจักรยายนต บนจุดจอดที่กำหนด
และสงเสริมใหมีที่ราชพัสดุเปนจุดจอดรถจักรยานยนต
“นายล”
โรงเรียนยอดนิยม
1.สงเสริมใหทุกโรงเรียนมีการพัฒนา โดยนำเอาความโดดเดนตามบริบทและความ
พรอมในแตละพื้นที่ เพื่อใหเปนโรงเรียนทางเลือก
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2. สงเสริมใหผูเรียนไดรับการสนับสนุนในการเลนกีฬา รวมทั้งเขารวมการแขงขัน
รายการตางๆ ตามโครงการ Sport city
ประเด็นยุทธศาสตรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
จากการทบทวนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่น คงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) การมอบนโยบายของ
ผู ว า ราชการจัง หวั ด เชี ย งราย (นายประจญ ปรั ช ญ ส กุ ล ) เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 9 มกราคม 2563
เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย การระดมความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญทุกภาคสวน ภายใตกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา จึงเปนที่มาของการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมืองแหงความสุข สะอาด ปลอดภัย

นายล โดยสอดคลองกับ ศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
โดยกำหนดนิยามศัพท ดังนี้
- ความสุข เนน ครูสอนอยางมีความสุข นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข
- สะอาด เนน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด
- ปลอดภัย เนน ความปลอดภัยในสถานศึกษา / ความปลอดภัยบนทองถนน / อุบัติภัย / อาหารปลอดภัย /
หมอกควัน / สารเสพติด / สื่อสังคมออนไลน
- นายล ดาน วิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และอาชีพ
ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 2 การจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ ให ม ี ท ั ก ษะอาชี พ ที ่ ส นองต อ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
การทองเที่ยวและชายแดน โดยสอดคลองกับศั กยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่
แตกตางกัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เทาเทียม
โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
คำนึงถึงเรื่องกลุมชาติพันธุ ซึ่งมีปญหาเรื่องสัญชาติ เรื่องชายแดน เด็กจากประเทศเพื่อนบานมาเรียนใน
จังหวัดเชียงรายเปนจำนวนมาก ตองสงเสริมเรื่องการอานออกภาษาไทย ซึ่งเปนปญหาที่จังหวัดเชียงรายพยายาม
แกไข รวมทั้งสงเสริมใหทุกภาคสวนที่จัดการศึกษาเขาสูระบบ เชน โรงเรียนสอนภาษาจีน เปนตน
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ผลการวิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมดานการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
คณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตรรวมกับคณะทำงานอนุยุทธศาสตร ซึ่งเปนตัวแทนจากทุกภาค
สวน จากการวิเคราะหการศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย โดยวิธี Swot Analysis ไดสรุปผลการวิเคราะห
สถานการณการศึกษาในภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อเปนขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565)
จังหวัดเชียงราย มีดังนี้
สภาพแวดลอมภายใน
1. จุดแข็ง
S1 เปนนโยบายของจังหวัดเชียงราย
S2 เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษา(ปฏิรูปการเรียนการสอน)ใชหลักการสอนแบบ Active Learning
ในระดับโรงเรียนมากมายตามบริบทที่หลากหลาย เปนตนแบบที่พรอมขยายผลไดทันที
S3 มีการจัดกิจกรรมและนวัตกรรมที่หลากหลายตรงตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน
และพัฒนาอยางตอเนื่อง
S4 มีการกำหนดโครงสรางบทบาทและหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจน
S5 ผูบริหาร/ชุมชน พรอมใหการสนับสนุนการพัฒนาดานอาคารสถานที่ใหสะอาด รมรื่น สวยงาม
S6 มีโรงเรียนนำรองในการดำเนินการในดาน ศิลปะ ดานวัฒนธรรม ดานดนตรี ดานกีฬา และ
ดานอาชีพ
S7 ชุมชนมีแหลงสถานประกอบการดานอาชีพหลากหลาย
S8 ชุมชนมีอาณาเขตติดตอชายแดนหลายประเทศ
S9 ชุมชนมีวิทยาลัยสายอาชีพและมหาวิทยาลัยหลายแหง
S10 จังหวัดเชียงรายมีสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับอยางหลากหลาย
S11 หนวยงานทางมูลนิธิหรือองคกรมหาชนบางสวนใหความรวมมือและใหความชวยเหลือใน
การจัดการศึกษา
S12 บุคลากรที่เกี่ยวของสวนมากมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา
S13 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. จุดออน
W1
W2
W3
W4
W5
W6

ผูบริหารสวนใหญขาดความกาวหนาทางอาชีพ
ผูบริหารสวนใหญขาดรูปแบบการบริหารจัดการตามหลักการ happy school
ความชัดเจนของรูปแบบการบริหารตามหลักการ happy school
ครูผูสอนขาดความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ความเขาใจของผูปกครองนักเรียนในการเรียนรูตามแนว Active leaning มีนอ ย
ครูขาดแรงจูงใจ
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W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24

นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงคไมไดมาตรฐานที่กำหนด
ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ แหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
นักเรียนมุงเนนทางดานผลสัมฤทธิ์ มากวาการพัฒนาคุณลักษณะ และทักษะชีีวิต
ขาดแรงจูงใจ
บุคลากรสายสนับสนุนการสอนไมมีครบทุกโรงเรียน ยกเวนครูธุรการ (ดังนั้น ควรขยายความ
ของ บุคลากรสนับสนุนการสอนใหชัดเจนกอน)
ขาดการบูรณาการของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน
ความแตกตางของสถานศึกษามีมาก
ขาดการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในแตละดานใหชัดเจน
ความพรอมของบุคลากรในแตละพื้นที่
ปจจัยดานงบประมาณในการดำเนินงาน
ผูเรียนและผูปกครอง ไมใหความสนใจในการเรียนสายอาชีพ
ครูผูสอนไมมีทักษะการสอนงานอาชีพ
สถานศึกษาไมใหความสำคัญการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนดานการประกอบอาชีพ
การเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดการการศึกษาของหนวยงานการศึกษาทุกระดับและทุก
สังกัดในจังหวัดเชียงรายไมชัดเจน ไมเปนรูปธรรมหรือระบบที่ชัดเจน
การสรางความพรอมดานความรู ความเขาใจใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับทิศทางและ
เปาหมายการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงรายยังไมชัดเจน/ทั่วถึงชั้นหรือระดับผูปฏิบัติการ
การสรางความรูความเขาใจใหพอแม ผูปกครอง ครู/ผูดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษายังไมทั่วถึง/ไมบรรลุผล
ความหลากหลายทางเลือกในการรับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำกัด
ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแตละชวงวัยยังไมเต็มตามศักยภาพ

สภาพแวดลอมภายนอก
1. โอกาส
O1 เปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
O2 มีการรวมตัวกันเปนภาคีเครือขายที่พรอมจะเขาดำเนินการปฏิรูปการเรียนรูใชหลักการสอน
แบบ Active Learning
O3 มีผูรู ผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ พรองทั้งหนวยงาน องคกรตางๆที่มีความเชี่ยวชาญ
ตอการปฏิรูปการศึกษาใชหลักการสอนแบบ Active Learning
O4 หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายใหการสนับสนุน
O5 นโยบายของตนสังกัด
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O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O12
O13

มีแหลงเรียนรูที่พรอมสำหรับนักเรียน
มีภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดเชียงรายพรอมใหการสนับสนุน
ชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการสรางเครือขายการพัฒนามีมากขึ้นและหลากหลายขึ้น
ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานทักษะอาชีพอยางจริงจัง
รัฐบาลใหความสำคัญโดยไดกำหนดประเด็นการใหโอกาสและความเสมอภาคไวในแผนการ
ศึกษาแหงชาติ
หนวยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน และมูลนิธิมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพใหสามารถนำมาใชงานไดอยาง
หลากหลายยิ่งขึ้น
การพัฒนาระบบการศึกษา การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอน เปนระบบ Online
การพัฒนาบุคลากรเปนระบบ online

2. อุปสรรค
T1 หนวยปฏิบัติการตางๆ ในกระทรวงศึกษาธิการขาดเอกภาพในเปาหมายนโยบายระดับชาติ
การศึกษาจึงไมตอบสนองความตองการบุคลากรของสังคมไทยได
T2 ความเขาใจและความจริงจังของผูบริหารระดับพื้นที่
T3 กฎระเบียบตางๆ และความลาชาในการทำงานของขาราชการ
T4 คานิยมสังคมไทยขาดการชื่นชมคนดี คนเกง
T5 ขาดความตอเนื่องของนโยบายจังหวัดเชียงราย
T6 นโยบายของตนสังกัดมีจำนวนมาก ไมเปนเอกภาพและไมเอื้อตอการรสอนแบบ Active
Learning
T7 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการวัดผลเชิงปริมาณ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
มากวาการพัฒนาสมรรถนะรวมของนักเรียน
T8 ความออนแอของสถาบันครอบครัวทำใหนักเรียนถูกชักจูงโดยสื่อใหเปนผูบริโภคมากกวา
ผูประกอบการ เปนผูรับมากกวาผูให ขาดความอดทน ฝนความอยาก ขาดวินัย และ
ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ติเตียนผูอื่น สิ่งอื่น มากกวายอมรับความผิดตนเอง
T9 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทำใหเกิดความขัดแยงระหวางศึกษาธิการจังหวัดกับตนสังกัด
T10 การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดที่ใชจำนวนนักเรียนเปนตัวกำหนด
งบประมาณจัดสรร
T11 คานิยมของคนไทยไมคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่น
T12 หนวยงานรับผิดชอบระดับจังหวัดขาดการบูรณาการในการปฏิบัติงานในพื้นที่
T13 การบังคับใชกฎหมายไมไดผลเกี่ยวกับความปลอดภัยบนทองถนน
T14 การสงเสริมหรือการสนับสนุนที่ไมตอเนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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T15 ไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง โรงเรียนตองดำเนินการทุกอยาง
เองใหประสบความสำเร็จ
T16 การสนับสนุนทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาทักษะองคความรูด านอาชีพ
T17 การใชสถานประกอบการจริง ในการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
T18 องคความรูทักษะการเรียนรูแบบออนไลน
T19 จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดชายแดน และมีพื้นที่ภูเขาสูง ทำใหประชากรมีความหลากหลาย
T20 กลุมชาติพันธุที่มีความหลากหลาย มีวัฒนธรรมและภาษาถิ่นที่แตกตางกัน
T21 ผูปกครองบางสวนไมสามารถสื่อสารดวยภาษาไทยได ทำใหเกิดปญหาในการสื่อสารระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง หรือการสรางความเขาใจในการจัดการศึกษา
T22 ผูปกครองที่มีปญหาดานเศรษฐกิจจึงไมสามารถสงเสริมการศึกษาไดอยางเต็มที่
T23 การจัดระบบขอมูลสารสนเทศรายบุคคลไมชัดเจนและเปนปจจุบันและยังเปนฐานขอมูล
แบบแบงเปนภาคสวน
T24 โรงเรียนสวนใหญขาดความพรอมทั้งอุปกรณ และบุคลากรดานเทคโนโลยี
T25 การแพรระบาดของโรคติดตอระบบทางเดินหายใจของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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สวนที่ 3 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เชียงราย ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
เชียงรายเมืองแหงคุณภาพการศึกษา พัฒนาสูส ากล* บนพื้นฐานวัฒนธรรมลานนา
มวลประชาอยูเย็นเปนสุข
สากล* หมายถึง การพัฒนาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (Greater Mekong Sub region (GMS)) และประชาคมโลก

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษาของแตละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเต็มศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานภาษา
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)
5. สงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
6. จัดการศึกษาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง และยั่งยืน
8. สรางผลงานวิจัยที่มีคุณคา สนับสนุนการทำวิจัยอยางเปนระบบ และสงเสริมการตอยอดงานวิจัยสู
สังคมและเชิงพาณิชย
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เปาประสงคหลัก
1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. ผูเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแตละประเภทสถานศึกษา สามารถศึกษา
ตอและประกอบอาชีพตามความตองการ
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูตามความตองการอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของ
บุคคล
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานภาษาที่มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
6. ผูเรียนไดรับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย และตรงกับความตองการกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)
7. ผูเรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
8. ผูเรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม
9. สถาบันครอบครัว มีความเขมแข็งและยั่งยืน อยูในสังคมอยางมีความสุข
10. ภาคีเครือขาย ชุมชนมีสวนรวมการจัดการศึกษา และหนวยงานการศึกษาไดรับการสนับสนุน
จากชุมชน
11. หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัยไปยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
12. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
เปาประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายกลยุทธ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดเชียงราย ไดกำหนดยุทธศาสตร ไวดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมืองแหงความสุข สะอาด ปลอดภัย
นายล โดยสอดคลองกับ ศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อใหมีทักษะอาชีพที่สนองตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
ทองเที่ยวและชายแดน โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เทาเทียม โดย
สอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
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ตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมืองแหงความสุข สะอาด
ปลอดภัย นายล โดยสอดคลองกับ ศักยภาพ อัตลักษณ และ
ภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
เปาประสงค
1. ผูบริหารโรงเรียนบริหารโรงเรียนอยางมีความสุขโดยใชหลักการ HAPPY School
2. ครูสอนผูเรียนอยางมีความสุขโดยใชหลักการสอนแบบ Active Learning
3. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขเนนการลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควาดวยตนเองและตามความถนัด
4. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทำงานอยางมีความสุข
5. สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีความสะอาดในสภาพบริบททุกมิติ
6. สถานศึกษามีความสะอาดในดานการบริหารจัดการ มีความโปรงใส ในองคกร
7. สถานศึกษาเปนสถานที่ที่ปลอดภัย ทางดานสวัสดิภาพในทุกมิติ
8. สถานศึกษา เปนสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศ ดานวิชาการ ดานศิลปะ ดานวัฒนธรรม ดาน
ดนตรี ดานกีฬา และดานอาชีพ หรือดานอื่นๆ
ตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
2563
1.รอยละของครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจตอการบริหาร 75
ของผูบริหารโรงเรียน
2.รอยละของผูบริหาร นักเรียน และผูปกครอง มีความพึงใจพอใจต อ การ 75
จัดการเรียนการสอนของครู
3.รอยละของนักเรียนไดเรียนรูในบรรยากาศที่มีความสุข โดยมีความพึงพอใจ 75
ตอการเรียนการสอน
4.รอยละของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน มีความพึงพอใจในความสุขในการ 75
ทำงาน
5.รอยละของสถานศึกษามีความสะอาดในดานอาคารสถานที่
75
6.รอยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการทุกมิติอยางโปรงใส เปนธรรม และ 75
ตรวจสอบได โดยหลักธรรมาภิบาล
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ตัวชี้วัดและเปาหมาย(ตอ)
ตัวชี้วัด
7. รอยละของสถานศึกษามีความปลอดภัยในดานภัยพิบัติตางๆ เชน หมอกควัน
แผนดินไหว หรือภัยธรรมชาติอนื่ ๆ มีความปลอดภัยดานอาหาร โรงเรียนจัดอาหาร
กลางวันใหแกนักเรียนอยางมีคุณภาพทางโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย และ
นักเรียนไดรับบริการทุกคนทุกวันที่เปดเรียน มีความปลอดภัยในดานอุบัติเหตุ
มีความปลอดภัยดานการจราจรการเดินทาง ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
สวมหมวกนิรภัยทุกคนในการขับขี่ ซอนทายมอเตอรไซด มีความปลอดภัยดาน
ปลอดจากสิ่งเสพติด ภัยจากสื่อสังคมออนไลน และโรคอุบัติใหม
8.รอยละของสถานศึกษามีความนายลในดานกายภาพที่เปนรูปธรรมในดานใด
ดานหนึ่ง และมีความเปนเลิศ อยางนอย 1 รายการ ในดานตาง ๆ ไดแก ดาน
วิชาการ ดานศิลปะ ดานวัฒนธรรม ดานดนตรี ดานกีฬา และดานอาชีพ

2563
75

75

เปาหมาย
2564
2565
80
85

80

85

กลยุทธ
1. สรางองคความรู ในการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักการ Happy school โดยผูรู
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ
2. สรางความเขาใจอยางจริงจัง ในการบริหารโรงเรียน ตามหลักการ Happy school
3. ใหผูบริหารโรงเรียน นำหลักการ Happy school ไปสูการปฏิบัติจริงระดับโรงเรียน
4. สรางหลักสูตร พัฒนาผูเรียนแบบ Active learning จากผูรู ผูทรงคุณวุฒิ
5. นำหลักสูตร Active learning ที่เหมาะสมไปพัฒนาครู
6. สงเสริมใหนักเรียนรูจักลงมือปฏิบัติคนควา ดานทักษะชีวิต ดวยตนเอง และตามความถนัดของ
ตนเอง โดยผานครูผูสอน Active learning
7. กำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
ศึกษาคนควาดวยตนเองและตามความถนัด
8. กำหนด บทบาท หนาที่ ของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ชัดเจน
9. สรางโอกาส ความเจริญกาวหนา ในสายอาชีพที่รับผิดชอบ
10. บูรณาการการทำงานกับ อปท. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู ปลอดภัย และมีความ
สะอาด ในการบริหารจัดการมีความโปรงใสในองคกร
11. บูรณาการการทำงานกับ อปท. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูทมี่ ีความปลอดภัย
12. นำภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดเชียงราย นำรองพัฒนาความเปนเลิศดานวิชาการ ศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรีกีฬา อาชีพ และดานบริบททั่วไป
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ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 2 การจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ ให ม ี ท ั ก ษะอาชี พ ที ่ ส นองต อ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
การทองเที่ยวและชายแดน โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และ
ภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
เปาประสงค
1. ผูเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพดานชางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการบริการอยางทั่วถึง
2. ผูเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพโดยสอดคลองตอวิถี
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูทักษะอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายโดยวิธีการ
เรียนรูแบบออนไลน
4. ผูเรียนมีองคความรู และทักษะดานการคาชายแดน และการคาระหวางประเทศ
5. ผูเรียนไดรับการสนับสนุนทรัพยากร โครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาทักษะ องคความรูดานชาง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการบริการ องคความรูดานการคาชายแดน และการคาระหวาง
ประเทศและการเรียนรูประสบการณจริงกับผูประกอบการทั้งในระบบปกติ และระบบออนไลน
6. ผูเรียนมีทักษะในการทำงานรวมกัน และทักษะการเปนผูประกอบการ
7. ผูเรียนสามารถจัดทำแผนธุรกิจเพื่อมุงสูการเปนผูประกอบการในชุมชน/ทองถิ่นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
8. มีการพัฒนาทักษะอาชีพดานภูมิปญญาสุขภาพ/แพทยแผนไทย เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ
ของผูเรียนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
9. มีการนำเครือขายทางการศึกษามาพัฒนาทักษะอาชีพใหกับผูเรียน
10. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดรับการพัฒนาดานการสื่อสารภาษา ตางประเทศ อาชีพ เศรษฐกิจ
ชุมชน สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
11. สถานศึกษามีแผนการเรียนทวิศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับตลาดแรงงาน/ผูประกอบการใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ/การศึกษาตอในอนาคต
12. สถานศึกษานอมนำศาสตรพระราชา มาเปนหลักในการพัฒนาสถานศึกษา
13. สถานศึกษาสามารถจัดสาขาวิชาที่รองรับระบบการเรียนแบบสะสมหนวยการเรียนรู/หนวยกิต เพื่อ
โอกาสทางการเรียนรูที่หลากหลายตามศักยภาพของผูเรียน
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ตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1.รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพดานชางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการบริการ
2.รอยละของผูเ รียนที ่ไดร ับ การพัฒนาทั กษะอาชี พที่ สอดคลองกั บวิ ถีส ั ง คม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
3. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาการเรียนรูทักษะอาชีพแบบออนไลน
4. รอยละของผูเรียนที่มีองคความรู และทักษะดานการคาชายแดนและการคา
ระหวางประเทศ
5. รอยละของผูเรียนไดรับการสนับสนุนทรัพยากร โครงสรางพื้นฐานในการ
พัฒนาทักษะ องคความรูดานชางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการบริการ องค
ความรู  ด  า นการค า ชายแดน และการค า ระหว า งประเทศและการเรี ย นรู
ประสบการณจริงกับผูประกอบการทั้งในระบบปกติ และระบบออนไลน
6.รอยละของผูเรียนมีทักษะในการทำงานรวมกัน และทักษะการเปน
ผูประกอบการ
7. รอยละของผูเรียนที่สามารถจัดทำแผนธุรกิจเพื่อมุงสูการเปนผูประกอบการใน
ชุมชน/ทองถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. รอยละของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการพัฒนาทักษะอาชีพดาน
ภูมิปญญา สุขภาพ หรือแพทยแผนไทยเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ
9. จำนวนโรงเรียนทีเ่ ปนเครือขายทางการศึกษา เขารวมพัฒนาทักษะอาชีพ
10. รอยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดรับการพัฒนาดานการ
สื่อสาร ภาษาตางประเทศ อาชีพ เศรษฐกิจชุมชน สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
11.รอยละของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย มีแผนการเรียน
ทวิศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับตลาดแรงงาน/ผูประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ/การศึกษาตอในอนาคต
12.จำนวนของสถานศึกษาที่นอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาเปน “โรงเรียน
ศาสตรพระราชา” และเปน “โรงเรียนเที่ยวไดเชิงวิถีชุมชน /นวัตวิถี”
13.จำนวนของสถานศึกษาที่สามารถจัดสาขาวิชาที่รองรับระบบการเรียนแบบ
สะสมหนวยการเรียนรู/หนวยกิต เพื่อโอกาสทางการเรียนรูที่หลากหลายตาม
ศักยภาพของผูเรียน
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กลยุทธ
1. สรางหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน ดาน
1.1 อาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษการทองเที่ยว ชายแดน ศาสตรพระราชา ใหสอดคลองตอวิถีสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมโดยวิธีการเรียนรูจากประสบการณจริงและออนไลน
1.2 จัดแผนการเรียนทวิศึกษา ดานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมผูเรียนเขาสู
ตลาดแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษและศึกษาตอในสายอาชีพที่สูงขึ้น
2. การพัฒนาทักษะอาชีพ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทองเที่ยว ชายแดน ศาสตรพระราชา ให
สอดคลองกับวิถีสังคม และสิ่งแวดลอม โดยเรียนรูจากประสบการณจริงและออนไลน
2.1 สถานศึกษาจัดระบบการเรียนและแบบสะสมหนวยกิต การเรียนรูหนวยกิต (Credit Bank
System) เพื่อสรางโอกาสทางการเรียนรูที่หลากหลายตามศักยภาพของผูเรียน
2.2 สนับสนุนทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาทักษะองคความรู ดานการคาชายแดน
และการคาระหวางประเทศ และการเรียนรูประสบการณจริงกับผูประกอบการที่ทั้งในระบบ
ปกติและระบบออนไลน
3. บูรณาการพัฒนาทักษะอาชีพกับสถานประกอบการจริง ในการจัดการเรียนการสอน ทักษะอาชีพ
โดยสรางเครือขายทางการศึกษาแกผูปกครองในการเรียนสายอาชีพ
4. ประเมินผล ติดตาม การพัฒนาทักษะอาชีพ และเครือขายทางการศึกษากับผูปกครอง

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เทาเทียมโดย
สอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่
แตกตางกัน
เปาประสงค
1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนไดรับความเทาเทียมและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ
2. ประชากรทุกชวงวัยไดรับโอกาสสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาตามศักยภาพรายบุคคล
3. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
4. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผล และรายงานผล
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ตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2563 2564 2565
1.รอยละของประชากรอายุ 3-5 ป ทุกเชื้อชาติไดเขาเรียนระดับปฐมวัย
75
80
85
2.รอยละของประชากรอายุ 6–11 ป ทุกเชื้อชาติไดเขาเรียนระดับประถมศึกษา 75
80
85
ทุกคน
3.รอยละของประชากรอายุ 12–14 ป ทุกเชื้อชาติไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา 75
80
85
ตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน
4.รอยละของประชากรอายุ 15-17 ป ไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 75
80
85
เทียบเทา
5.รอยละของประชากรวัยเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษทางการศึกษาไดเขาเรียน 75
80
85
และไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
6.รอยละของประชากรวัยเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาไดเขาเรียนและไดรับ
75
80
85
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ
7.รอยละของประชากรวัยเรียนออกกลางคันลดลง(รอยละ)
75
80
85
8.รอยละของผูเรียนระดับประถมของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชา
75
80
85
ภาษาจีน สามารถสื่อสารดวยภาษาจีนได
9.รอยละของผูเรียนเขาถึงคุณภาพการศึกษาดาน ครู แหลงเรียนรู วัสดุอุปกรณ
75
80
85
และงบประมาณ
10. รอยละของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายมีหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ
75
80
85
ทองถิ่น เขามีสวนในการสงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาอยางเปน
รูปธรรม
11.รอยละของประชากรวัยเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ
75
80
85
12.รอยละของประชากรทุกชวงวัยไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง
ความถนัดและความสนใจ
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75

80

หนา 83

85

ตัวชี้วัดและเปาหมาย(ตอ)
ตัวชี้วัด
2563
13.ร อ ยละของโรงเรี ย นในจั ง หวั ด มี ระบบเครื อข ายเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เพื่ อ 75
การศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความตองการของผูเรียนและผูใชบริการ อยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
14.รอยละของโรงเรียน ไดรับการสนับสนุนการศึกษาผานดิจิตอลโดยหนวยงาน
75
กลางของจังหวัด
15.รอยละของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายมีระบบฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิง 75
จากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ ขอมูลของนักเรียนที่ ไม มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานขอมูล
รวมทั้งใชประโยชนรวมกันระหวางกระทรวง ศึกษาธิการและหนวยงานอื่น
ด า นสาธารณสุ ข ด า นการปกครอง สั ง คม ภู ม ิ ส ารสนเทศ แรงงาน และ
การศึกษา

เปาหมาย
2564
2565
80
85

80

85

80

85

กลยุทธ
1. สรางความรูความเขาใจใหพอแม ผูปกครอง ครู/ผูดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรู
ทักษะในการอบรมเลี้ยงดู สงเสริมการเรียนรู รวมถึงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกประชากรในวัยเรียน รวมทั้ง
การเลือกใชนวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางเหมาะสมเพื่อสงเสริมการเรียนรู คูคุณธรรม
2. รณรงคประชาสัมพันธการเขาเรียนอยางทั่วถึง สรางเสริมความ สัมพันธ ทัศนคติที่ดีของการศึกษา
ภาคบังคับ
3. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความ สามารถ และ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
4. ประกันโอกาสการเขารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแกผูเรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ อาทิ การจัดหาทุนและแหลงทุน ทางการศึกษา การออกกฎหมาย
เฉพาะรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
5. สนับสนุนใหทองถิ่นและเอกชนมารวมมือพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาจีนและการ
ใหความรูสำหรับคนทุกชวงวัยจำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา
7.สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับคนทุกชวงวัย
8.กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถาบันหรือหนวยงานการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ หรือ
ตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพ
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9. สงเสริมพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบ ความตองการ
ของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ
10. สนับสนุนใหมีหนวยงานกลางที่ทำหนาที่รวบรวมและบูรณาการเชื่อมโยงฐานขอมูลดานการศึกษา
ผานเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อประโยชนในการวางแผน กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดานเด็ก
ปฐมวัย รวมถึงมี ขอมูลที่ถูกตองทันสมัย ลดความซ้ำซอนในการจัดเก็บขอมูลระหวางหนวยงานได
11. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาและดานอื่นที่เกี่ยวของใหมีมาตรฐาน ครอบคลุม ถูกตอง เปน
ปจจุบัน มีความเปนเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได และสามารถใชรวมกันระหวางหนวยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
12. จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลรายบุคคลทุกชวงวัย ขอมูล ดานการศึกษาและดานอื่นที่
เกี่ยวของ ตั้งแตแรกเกิด การเขารับการศึกษา การเขาสูการทำงาน และ การเขาสูวัยผูสูงวัย ระหวางหนวยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต
13.พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพื่อการวางแผน การ
บริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล สามารถอางอิงและ ใชประโยชนรวมกัน
14. สนับสนุนใหมีหนวยงานกลางรับผิดชอบฐานขอมูลสารสนเทศรายบุคคล เพื่อใชประโยชนรวมกัน
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เชียงรายเมืองแหงคุณภาพการศึกษา พัฒนาสูสากล* บนพื้นฐานวัฒนธรรมลานนา
มวลประชาอยูเย็นเปนสุข
1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียนเต็มศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะด้านภาษา
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มนํา้ โขง (GMS)

การจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปน
เมืองแหงความสุข สะอาด ปลอดภัย นายล
โดยสอดคลองกับ ศักยภาพ อัตลักษณ
และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่
แตกตางกัน
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5. ส่ ง เสริ ม การจัด การศึก ษาให้ส อดคล้อ งกั บ วัฒ นธรรม ประเพณี
ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
8. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณ ค่า สนับสนุนการทําวิจัยอย่างเป็ นระบบ
์

การจัดการศึกษาเพื่อใหมีทักษะอาชีพ
ที่สนองตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
ทองเที่ยวและชายแดน โดยสอดคลอง
กับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทาง
สังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน

หนา 86

การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาส
และความเสมอภาคที่เทาเทียม โดย
สอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และ
ภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่
แตกตางกัน

แผนปฏิบัติการประจำป

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมืองแหงความสุข สะอาด ปลอดภัย นายล โดยสอดคลองกับ ศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของ
จังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง และ
บริหารโรงเรียนอยาง ชุมชน มีความพึงพอใจตอการ
มีความสุขโดยใช
บริหารของผูบริหารโรงเรียน
หลักการ HAPPY
School
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เปาหมาย
กลยุทธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป
รอยละ 75 รอยละ 85 1. สรางองคความรู ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนตามหลักการ Happy school โดยผูรู
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ
2. สรางความเขาใจอยางจริงจัง ในการบริหาร
โรงเรียน ตามหลักการ Happy school
3. ใหผูบริหารโรงเรียน นำหลักการ Happy
school ไปสูการปฏิบัติจริงระดับโรงเรียน

หนา 87

โครงการ
1. โครงการ TFE (Teams For
Education)
2. โครงการ Coaching Teams เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
4. โครงการศิลปสัญจร

ยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ)
เปาหมาย
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป
2. ครูสอนผูเรียน
ผูบริหาร นักเรียน และผูปกครอง รอยละ 75 รอยละ 85 1. สรางหลักสูตร พัฒนาผูเรียนแบบ Active
อยางมีความสุขโดย มีความพึงใจพอใจตอการจัดการ
learning จากผูรู ผูทรงคุณวุฒิ
ใชหลักการสอนแบบ เรียนการสอนของครู
2. นำหลักสูตร Active learning ที่เหมาะสม
Active Learning
ไปพัฒนาครู
3. นักเรียนเรียนรู
นักเรียนไดเรียนรูในบรรยากาศที่ รอยละ 75 รอยละ 85
อยางมีความสุขเนน มีความสุข โดยมีความพึงพอใจตอ
การลงมือปฏิบัติ ศึกษา การเรียนการสอน
คนควาดวยตนเอง
และตามความถนัด
4. บุคลากรสนับสนุน บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
การเรียนการสอน
มีความพึงพอใจในความสุขในการ
ทำงานอยางมี
ทำงาน
ความสุข

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

1. สงเสริมใหนักเรียนรูจักลงมือปฏิบัติคนควา
ดานทักษะชีวิต ดวยตนเอง และตามความถนัด
ของตนเองโดยผานครูผูสอน Active learning
2. กำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนรู
ของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
ศึกษาคนควาดวยตนเองและตามความถนัด
รอยละ 75 รอยละ 85 1. กำหนด บทบาท หนาที่ ของบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ชัดเจน
2. สรางโอกาส ความเจริญกาวหนา ในสายอาชีพ
ที่รับผิดชอบ

หนา 88

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ)
เปาหมาย
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป
5. - สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีความ - สถานศึกษามีความสะอาด
75
85
- บูรณาการการทำงานกับ อปท. เพื่อพัฒนา
สะอาดในสภาพบริบททุกมิติ
ในดานอาคารสถานที่
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูมีความสะอาด
- สถานศึกษามีความสะอาดในดาน - สถานศึกษามีการบริหาร
ในการบริหารจัดการมีความโปรงใสในองคกร
การบริหารจัดการ มีความโปรงใส ใน จัดการทุกมิติอยาง
องคกร
โปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได โดยหลัก
ธรรมาภิบาล
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หนา 89

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ)
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

6. สถานศึกษาเปนสถานที่ที่ มีความปลอดภัยในดานภัยพิบัติตางๆ เชน
ปลอดภัย ทางดานสวัสดิภาพ หมอกควัน แผนดินไหว หรือภัยธรรมชาติอ่ืนๆ
มีความปลอดภัยดานอาหาร โรงเรียนจัดอาหาร
ในทุกมิติ
กลางวันใหแกนักเรียนอยางมีคุณภาพทาง
โภชนาการ สะอาด ปลอดภัย และนักเรียนไดรับ
บริการทุกคน ทุกวันที่เปดเรียน มีความปลอดภัย
ในดานอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยดานการจราจร
การเดินทาง ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
สวมหมวกนิรภัยทุกคนในการขับขี่ ซอนทาย
รถจักรยานยนต มีความปลอดภัย ดานสารเสพติด
และสื่อสังคมออนไลน
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เปาหมาย
กลยุทธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป
75
85
- บูรณาการการทำงานกับ
อปท. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให
เปนแหลงเรียนรูมีความสะอาด
ในการบริหารจัดการมีความ
โปรงใสในองคกร

หนา 90

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ)
เปาประสงค
7. สถานศึกษา เปน
สถานศึกษาที่มีความเปนเลิศ
ดานวิชาการ ดานศิลปะ ดาน
วัฒนธรรม ดานดนตรี ดาน
กีฬา และดานอาชีพ และดาน
บริบททั่วไป

ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีความนายลในดานกายภาพที่เปน
รูปธรรมในดานใดดานหนึ่ง และมีความเปนเลิศ
อยางนอย 1 รายการ ในดานตาง ๆ ไดแก ดาน
วิชาการ ดานศิลปะ ดานวัฒนธรรม ดานดนตรี
ดานกีฬา และดานอาชีพ
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เปาหมาย
กลยุทธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป
75
85
นำภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัด
เชียงราย นำรองพัฒนาความ
เปนเลิศดานวิชาการ ศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรีกีฬา อาชีพ
และดานบริบททั่วไป

หนา 91

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อใหมีทักษะอาชีพที่สนองตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ การทองเที่ยวและชายแดน
โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
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หนา 92

เปาประสงค
1. ผูเรียนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงรายไดรับ
การพัฒนาทักษะอาชีพดาน
ชางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมการบริการ
อยางทั่วถึง

ตัวชี้วัด
ผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
อาชีพดานชางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
การบริการ
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เปาหมาย
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป

กลยุทธ

รอยละ 75 รอยละ 85 1. สรางหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียน ดาน
1.1 อาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษการ
ทองเที่ยว ชายแดน ศาสตรพระราชา ให
สอดคลองตอวิถีสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมโดยวิธีการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงและออนไลน
1.2 จัดแผนการเรียนทวิศึกษา ดาน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา
เพื่อเตรียมผูเรียนเขาสูตลาดแรงงานใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษและศึกษาตอในสาย
อาชีพที่สูงขึ้น

หนา 93

โครงการ
1. โครงการจัดทำฐานขอมูลและ
ระบบติดตาม ประเมินผล
ระดับพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเปาหมายของ
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่
ยั่งยืนดานการศึกษา SDG4
2. โครงการสงเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. โครงการ 1 อาชีพ 1 โรงเรียน

ยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)

เปาประสงค
2. ผูเรียนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงรายไดรับ
การพัฒนาทักษะอาชีพโดย
สอดคลองตอวิถีสังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
ผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับวิถีสังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
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เปาหมาย
กลยุทธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป
รอยละ 75 รอยละ 85 2. การพัฒนาทักษะอาชีพ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทองเที่ยว ชายแดน ศาสตรพระราชา ใหสอดคลองกับ
วิถีสังคม และสิ่งแวดลอม โดยเรียนรูจากประสบการณ
จริงและออนไลน
2.1 สถานศึกษาจัดระบบการเรียนและแบบสะสม
หนวยกิต การเรียนรูหนวยกิต (Credit Bank System)
เพื่อสรางโอกาสทางการเรียนรูที่หลากหลายตาม
ศักยภาพของผูเรียน
2.2 สนับสนุนทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานในการ
พัฒนาทักษะองคความรู ดานการคาชายแดน และ
การคาระหวางประเทศ และการเรียนรูประสบการณ
จริงกับผูประกอบการที่ทั้งในระบบปกติและระบบ
ออนไลน

หนา 94

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)
เปาหมาย
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการ ผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาการเรียนรู รอยละ 75 รอยละ 85 3. บูรณาการพัฒนาทักษะอาชีพกับสถานประกอบการ
จริง ในการจัดการเรียนการสอน ทักษะอาชีพ โดยสราง
เรียนรูทักษะอาชีพของผูเรียน ทักษะอาชีพแบบออนไลน
เครือขายทางการศึกษาแกผูปกครองในการเรียนสาย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
อาชีพ
เชียงรายโดยวิธีการเรียนรู
3.1 สรางเครือขายทางการศึกษากับผูปกครอง ในการ
แบบออนไลน
เรียนสายอาชีพ
4. ผูเรียนมีองคความรู และ ผูเรียนที่มีองคความรู และทักษะ รอยละ 75 รอยละ 85 4. ประเมินผล ติดตาม การพัฒนาทักษะอาชีพ และ
ทักษะดานการคาชายแดน
ดานการคาชายแดนและการคา
เครือขายทางการศึกษากับผูปกครอง
และการคาระหวางประเทศ ระหวางประเทศ
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หนา 95

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

5. ผูเรียนไดรับการสนับสนุนทรัพยากร
โครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาทักษะ องค
ความรูดานชางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
บริการ องคความรูดานการคาชายแดน และ
การคาระหวางประเทศและการเรียนรู
ประสบการณจริงกับผูประกอบการทั้งในระบบ
ปกติ และระบบออนไลน
6. ผูเรียนมีทักษะในการทำงานรวมกัน และ
ทักษะการเปนผูประกอบการ

ผูเ รียนไดรับการสนับสนุนทรัพยากร โครงสราง
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะ องคความรูดานชาง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการบริการ องค
ความรูดานการคาชายแดน และการคาระหวาง
ประเทศและการเรียนรูประสบการณจริงกับ
ผูป ระกอบการทั้งในระบบปกติ และระบบ
ออนไลน
ผูเรียนมีทักษะในการทำงานรวมกัน และทักษะ
การเปนผูประกอบการ
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หนา 96

เปาหมาย
ระยะสั้น ระยะยาว
1 ป
3 ป
รอยละ 75 รอยละ 85

รอยละ 75 รอยละ 85

กลยุทธ

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

7. ผูเรียนสามารถจัดทำแผนธุรกิจเพื่อมุงสูการ ผูเรียนที่สามารถจัดทำแผนธุรกิจเพื่อมุงสูการเปน
เปนผูประกอบการในชุมชน/ทองถิ่นในเขต
ผูป ระกอบการในชุมชน/ทองถิ่นในเขตเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพิเศษ
พิเศษ

8. มีการพัฒนาทักษะอาชีพดานภูมิปญญา
สุขภาพ/แพทยแผนไทย เพื่อรองรับการ
ประกอบอาชีพของผูเรียนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย
9. มีการนำเครือขายทางการศึกษามาพัฒนา
ทักษะอาชีพใหกับผูเรียน
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ประเภท/ชนิดของทักษะอาชีพดานภูมิปญญา
สุขภาพหรือแพทยแผนไทย เพื่อรองรับการ
ประกอบอาชีพของผูเรียนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย
จำนวนเครือขายทางการศึกษาที่เขารวมพัฒนา
ทักษะอาชีพ

หนา 97

เปาหมาย
ระยะสั้น ระยะยาว
1 ป
3 ป
รอยละ 75 รอยละ 85

รอยละ 75 รอยละ 85

รอยละ 75 รอยละ 85

กลยุทธ

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)
เปาหมาย
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ระยะสั้น ระยะยาว
1 ป
3 ป
10. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดรับการพัฒนา สถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดรับการ รอยละ 75 รอยละ 85
ดานการสื่อสารภาษา ตางประเทศ อาชีพ
พัฒนาดานการสื่อสาร ภาษาตางประเทศ อาชีพ
เศรษฐกิจชุมชน สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อ
เศรษฐกิจ-ชุมชน สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับการ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
11. สถานศึกษามีแผนการเรียนทวิศึกษา ใน
สาขาวิชาที่สอดคลองกับตลาดแรงงาน/
ผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ/
การศึกษาตอในอนาคต
12. สถานศึกษานอมนำศาสตรพระราชา มา
เปนหลักในการพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

สถานศึกษาที่มีแผนการเรียนทวิศึกษา ใน
สาขาวิชาที่สอดคลองกับตลาดแรงงาน/
ผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ/การศึกษา
ตอในอนาคต
สถานศึกษาที่นอมนำศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาเปน “โรงเรียนศาสตรพระราชา” และเปน
“โรงเรียนเที่ยวไดเชิงวิถีชุมชน /นวัตวิถี”

หนา 98

รอยละ/ รอยละ/
จำนวน 75 จำนวน 85

รอยละ/ รอยละ/
จำนวน 75 จำนวน 85

กลยุทธ

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)

เปาประสงค
13. สถานศึกษาสามารถจัดสาขาวิชาที่รองรับ
ระบบการเรียนแบบสะสมหนวยการเรียนรู/
หนวยกิต เพื่อโอกาสทางการเรียนรูที่
หลากหลายตามศักยภาพของผูเรียน

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะสั้น ระยะยาว
1 ป
3 ป
สถานศึกษาที่สามารถจัดสาขาวิชาที่รองรับระบบ รอยละ/
รอยละ/
การเรียนแบบสะสมหนวยการเรียนรู/หนวยกิต เพื่อ จำนวน 75 จำนวน 85
โอกาสทางการเรียนรูที่หลากหลายตามศักยภาพ
ของผูเรียน

หนา 99

กลยุทธ

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เทาเทียม โดยสอดคลองกับศักยภาพ
อัตลักษณ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 100

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1.ประชากรในวัย
เรียนทุกคนไดรับ
ความเทาเทียมและ
ความเสมอภาคใน
การเขาถึง
การศึกษาที่มี
คุณภาพ

1. ประชากรอายุ 3- 5 ป ทุกเชื้อชาติไดเขาเรียน
ระดับปฐมวัย
2. ประชากรอายุ 6–11 ป ทุกเชื้อชาติไดเขาเรียน
ระดับประถมศึกษาทุกคน
3. ประชากรอายุ 12–14 ป ทุกเชื้อชาติไดเขาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน
4. ประชากรอายุ 15-17 ป ไดเขาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
5. ประชากรวัยเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
ทางการศึกษาไดเขาเรียนและไดรับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
6. ประชากรวัยเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาได
เขาเรียนและไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
7. รอยละของประชากรวัยเรียนออกกลางคันลดลง

เปาหมาย
กลยุทธ
ระยะสัน้ ระยะยาว
1 ป
3 ป
75
85 1. สรางความรูความเขาใจใหพอแม
ผูปกครอง ครู/ผูดูแลเด็กและบุคลากรที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรู ทักษะในการ
อบรมเลี้ยงดู สงเสริมการเรียนรู รวมถึง
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกประชากร
ในวัยเรียน รวมทั้งการเลือกใชนวัตกรรม
และสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางเหมาะสม
เพื่อสงเสริมการเรียนรู คูคุณธรรม
2. รณรงคประชาสัมพันธการเขาเรียน
อยางทั่วถึง สรางเสริมความ สัมพันธ
ทัศนคติที่ดีของการศึกษาภาคบังคับ
3. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมี
ทักษะ ความรูความ สามารถ และ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็ม
ตามศักยภาพในแตละชวงวัย

ยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ)
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 101

โครงการ
1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นฐาน
2. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดผานกลไกของ กศจ.
3. โครงการ Big Data
4. โครงการโรงเรียนสำรวจเด็กที่ไมมี
สัญชาติ
5. โครงการคัดเลือกผูเรียนที่เดนดาน
ตาง ๆ เชน Art, Sport ฯลฯ
6. โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียน
7. โครงการเตรียมพรอมไว เมื่อสูงวัย
ไมไรคา

เปาประสงค
1.(ตอ)

ตัวชี้วัด
8. สัดสวนของผูเรียนระดับประถม ศึกษาขึ้นไป
ที่สามารถสื่อสารดวยภาษาจีน
9. ผูเรียนเขาถึงคุณภาพการศึกษาดาน ครู
แหลงเรียนรู วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ
10. ทุกภาคสวน โดยเฉพาะทองถิ่นเขามามี
บทบาทและรวมมืออยางเปนรูปธรรม

เปาหมาย
กลยุทธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป
75
85
4. ประกันโอกาสการเขารับบริการทาง
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหแกผูเรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมผูที่มี
ความตองการจำเปนพิเศษ อาทิ
การจัดหาทุนและแหลงทุน ทาง
การศึกษา การออกกฎหมายเฉพาะ
รองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
5. สนับสนุนใหทองถิ่นและเอกชนมารวม
มือพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาภาษาจีนและการใหความรู
สำหรับคนทุกชวงวัยจำแนกตามระดับ
และประเภทการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ)
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 102

โครงการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

2. ประชากรทุก
ชวงวัยไดรับโอกาส
สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาตาม
ศักยภาพรายบุคคล

1. ประชากรวัยเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับ
การพัฒนาตามศักยภาพ
2. ประชากรทุกชวงวัยไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนใหพัฒนาตนเองความถนัดและความ
สนใจ

3. การเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาผาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
สำหรับคนทุกชวง
วัย

1. มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความตองการ
ของผูเรียนและผูใชบริการ อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. มีหนวยงานกลางรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแล สนับสนุนการศึกษาผานเทคโนโลยี
ดิจิตอล

เปาหมาย
กลยุทธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป
75
85
1. สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับคนทุก
ชวงวัย
2. กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถาบันหรือ
หนวยงานการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ หรือ ตาม
อัธยาศัยใหมีคุณภาพ
75

85

ยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 103

1. สงเสริมพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบ ความตองการ
ของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนใหมีหนวยงานกลางที่ทำหนาที่รวบรวม
และบูรณาการเชื่อมโยงฐานขอมูลดานการศึกษาผาน
เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อประโยชนในการวางแผน
กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดานเด็ก
ปฐมวัย รวมถึงมี ขอมูลที่ถูกตองทันสมัย ลดความ
ซ้ำซอนในการจัดเก็บขอมูลระหวางหนวยงานได

โครงการ

เปาประสงค
4. ระบบขอมูล
รายบุคคลและ
สารสนเทศทางการ
ศึกษาที่ครอบคลุม
ถูกตอง เปน
ปจจุบัน เพื่อการ
วางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การ
ติดตามประเมินผล
และรายงานผล

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป
75
85
1.มีระบบฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิง
1. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาและดานอื่น
จากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13
ที่เกี่ยวของใหมีมาตรฐาน ครอบคลุม ถูกตอง
หลัก หรือ ขอมูลของนักเรียนที่ไมมี
เปนปจจุบัน มีความเปนเอกภาพ เทียบเคียงกับ
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร ที่
มาตรฐานนานาชาติได และสามารถใชรวมกัน
สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ระหวางหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและ
ฐานขอมูล รวมทั้งใชประโยชนรวมกัน
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
2. จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกระทรวง ศึกษาธิการและ
หนวยงานอื่น ดานสาธารณสุข ดาน
รายบุคคลทุกชวงวัย ขอมูล ดานการศึกษาและ
การปกครอง สังคม ภูมิสารสนเทศ
ดานอื่นที่เกี่ยวของ ตั้งแตแรกเกิด การเขารับ
แรงงาน และการศึกษา
การศึกษา การเขาสูการทำงาน และ การเขาสู
2. มีหนวยงานกลางรับผิดชอบระบบ
วัยผูสูงวัย ระหวางหนวยงานใน
ฐานขอมูลสารสนเทศรายบุคคล เพื่อใช
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประโยชนรว มกันระหวาง
เพื่อ การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูตลอด
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่น
ชีวิต

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

หนา 104

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เทาเทียม โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

4. (ตอ)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย

เปาหมาย
ระยะสัน้
ระยะยาว
1 ป
3 ป

กลยุทธ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพื่อการ
วางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม
ประเมิน และรายงานผล สามารถอางอิงและ
ใชประโยชนรวมกัน
4. สนับสนุนใหมีหนวยงานกลางรับผิดชอบ
ฐานขอมูลสารสนเทศรายบุคคล เพื่อใช
ประโยชนรว มกันไดอยางถูกตอง รวดเร็ว

หนา 105

โครงการ

สวนที่ 4 สรุปจำนวนโครงการรายยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดเชียงราย มีโครงการที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ ดังนี้
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร

จำนวนโครงการ

1 การจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมืองแหงความสุข สะอาด ปลอดภัย นายล โดยสอดคลองกับ ศักยภาพ อัตลักษณ

5

2 การจัดการศึกษาเพื่อใหมีทักษะอาชีพที่สนองตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ การทองเที่ยวและชายแดน โดยสอดคลองกับศักยภาพ
อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เทาเทียม โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิสังคมของจังหวัด
เชียงรายที่แตกตางกัน
รวมทั้งสิ้น

3

และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
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สวนที่ 5 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
การนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดเชียงราย ไปสูการปฏิบัติจำเปนจะตองอาศัย
ปจจัยสนับสนุนและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนการดำเนินงานโครงการตางๆ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคที่กำหนดไวจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการระดมสรรพกำลัง ทั้งในดานบุคลากรงบประมาณวัสดุ
อุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ตลอดจนการสรางความตระหนักในการมีสวนรวมเปนเจาของและการสื่อสารระหวางองคกร
ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงกำหนดกระบวนการที่สำคัญในการนำแผนฯไปสูการปฏิบัติดังนี้
1. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดในการดำเนินการแปลง
ยุทธศาสตรกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเชียงราย ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจาปที่ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมหลักที่จะนำไปสู
เปาประสงคที่ชัดเจนรวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบตอการบรรลุเปาประสงคหลัก
2. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดตองใหความสำคัญ
ในการใชแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเชียงราย เปนกรอบในการบริหารงาน
3. ดำเนินการชี้แจงสรางความรูความเขาใจในสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565)
จังหวัดเชียงราย ใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติไดรับทราบอยางชัดเจนเพื่อการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดำเนินงาน
ตามแผนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ในแตละปใหหนวยงานในสวนกลางสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของทุกหนวยงานในสังกัดในทุกระดับ
5. การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเชียงราย ตองมีการ
กำหนดทิศทางและกระบวนการที่สำคัญดังนี้
- ใหความสำคัญกับการติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตรการประเมินผลสำเร็จและ
ผลกระทบของการดำเนินงานอยางตอเนื่องโดยอาจจำแนกรายไตรมาส
- พัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของการแปลงแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเชียงราย
ไปเปนแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด โดยนำวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมมาใช
- สรางระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดขอมูล
สารสนเทศที่ถูกตองเพื่อการทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดทันเหตุการณ
- สรางการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานในพื้นที่ใหเปนระบบ
ที่สามารถใชประโยชนไดสะดวกเพื่อใหทุกฝายมีขอมูลที่แมนยำสาหรับใชประโยชนในการประเมินผลในระดับตางๆ ให
มีความสัมพันธสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
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รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1. นายประจญ ปรัชญสกุล
2. ศึกษาธิการภาค 16
3. นายสุรพล วงศหวัน
4. นายปริวิชญ ไชยประเสริฐ
5. นายสมบูรณ ธรรมลังกา
6. นายสุรศักดิ์ อุทธวัง
7. นางสาวพรรณี เวียงโอสถ
8. ผศ.ดร.ศรีชัย มุงไธสง
9. นายพัฒนา สิทธิสมบัติ
10. นายอาสา เมนแยม
11. นายวิรัตน พานิช
12. นายศุภกร วงศปราชญ
13. นายรัชกฤช สถิรานนท
14. นายพิรุณ บรรดิ
15. นายวิญู สันติภาพวิวัฒนา
16. รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
17. นางภัทพิชชา ไชยรินทร
18. นางเกษณี สีไพร

ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูแทนสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
กรรมการ
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรรมการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ
ผูแทน สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
กรรมการ
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม
ผูแทนองคกรภาคเอกชน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนองคกรวิชาชีพ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนองคกรภาคประชาชน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผูชวยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผูชวยเลขานุการ
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คณะผูจัดทำ
1. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร
1. นายพัฒนา สิทธิสมบัติ
2. นายปริวิชญ ไชยประเสริฐ
3. นายสุรพล วงศหวัน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กศจ.เชียงราย ประธานอนุกรรมการ
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
อนุกรรมการ
ผูแทนสำนักงานสงเสริมการศึกษาอนุกรรมการ
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
อนุกรรมการ
5. นายวันสวาง สิงหชัย
ผูอำนวยการโรงเรียนแมลาววิทยาคม
อนุกรรมการ
6. นายมงคล สุภามณี
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7. น.ส.มัณฑนา สินนะ
ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรฯ สำนักงาน
อนุกรรมการ
จังหวัดเชียงราย (ผูทรงคุณวุฒิ)
8. นายกฤตเมธ บุญนุน
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อนุกรรมการ
(ผูทรงคุณวุฒิ)
9. นายวิญู สันติภาพวิวัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
อนุกรรมการและเลขานุการ
10. พ.จ.ต.ฉลอง ออนนวน
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูชวยเลขานุการ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
11. นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ
นักวิแคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
ผูชวยเลขานุการ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2.คณะทำงานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร
1. นายวิญู สันติภาพวิวัฒนา
2. นายวันสวาง สิงหชัย
3. นายกฤตเมธ บุญนุน
4. นายมงคล สิทธิหลอ
5. นายธวัช ชุมชอบ
6. นายพูนชัย ยาวิราช
7. นางสาวปทุมรัตน คำแสน
8. นางสาวจิตติพร ทรรศนียากร
9. นายอัครเดช ยมภักดี
10. แพทยหญิงสุดานี บูรณเบญจเสถียร
11. นายสมพงษ สารทรัพย

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประธานคณะทำงาน
ผูอำนวยการโรงเรียนแมลาววิทยาคม
คณะทำงาน
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะทำงาน
ผูทรงคุณวุฒิ
คณะทำงาน
ผูทรงคุณวุฒิ
คณะทำงาน
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะทำงาน
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
คณะทำงาน
หัวหนาฝายงานวิชาการโรงเรียนสหศาสตรศึกษา
คณะทำงาน
ผูอ ำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณะทำงาน
ผูอำนวยการโรงพยาบาลแมลาว
คณะทำงาน
ศิลปนจังหวัดเชียงราย
คณะทำงาน
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12. นายสมนึก ดาดี
13. นายสะอาด คำตัน
14. นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี
15. นายศิลปชัย ขันดาวงค
16. นางนรินทร ชมชื่น
17. นายวีรัตน สานุมิตร
18. นางดวงคิด จรเอกา
19. พันจาตรีฉลอง ออนนวน
20.นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ

ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตามคณะทำงาน
และประเมินผล สนง.ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.เชียงราย
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.เชียงราย
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.เชียงราย
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.เชียงราย
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.เชียงราย
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.เชียงราย
คณะทำงาน
ผูอ ำนวยการกลุมนโยบายและแผน
คณะทำงานและเลขานุการ
สนง.ศธจ.เชียงราย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
ผูชว ยเลขานุการ
สนง.ศธจ.เชียงราย

3. บุคลากรกลุมนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1. พันจาตรีฉลอง ออนนวน
2. นางเยาวภา ชมภูพิทักษ
3. นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ
4. นายไกรพงษ จินดาคำ
5. น.ส.ทิฆัมพร สุวรรณทา

ผูอ ำนวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
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