
 
 



 

 

 

                                                            คํานํา  

 

    ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ี ทําหนาท่ีขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคและ

จังหวัดโดยการอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นหรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี นั้น ๆ และมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด

ยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ  ใหเช่ือมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอื่น ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบตาม

ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นท่ี และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 

2562 – 2565) ของภาค เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาคในระยะส่ีป 

 

  สํานักงานศึกษาธิการภาค 3  จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2562 – 2565) 

ของภาค เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาคในระยะส่ีป  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

(พ.ศ. 2562 – 2565) ฉบับนี ้ประกอบดวย บริบทท่ีเกี่ยวของ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคการ ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายและคาเปาหมาย กลยุทธ รายละเอียดงาน/โครงการ ของสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 ฉบับนี้สําเร็จไดดวยความรวมมือของผูเกี่ยวของ สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานท่ีใหความรวมมือมาณ โอกาสนี้  

                                                            

 

 

 

                                                                           สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 (พ.ศ. 2562-2565) 

            ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ   ใหจัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการภาค    จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ี ทําหนาท่ีขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคและ

จังหวัดโดยการอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นหรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีนัน้  ๆ      และมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด

ยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเช่ือมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ    ทิศ

ทางการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย 

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ   ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด   รวมท้ังการพัฒนาดานอืน่ ๆ  ในพื้นท่ี

รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นท่ี   และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา   ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษา   (พ.ศ. 2562 – 2565) ของภาค เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาคในระยะ

ส่ีป  

   สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการท่ีถูก

จัดต้ังข้ึนเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ี ทําหนาท่ีขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคและ

จังหวัดโดยการอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นหรือภาคสวนอื่นท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  1. กําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเช่ือมโยงและสอดคลองกับทิศทาง

พัฒนา ประเทศนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการ

พัฒนาดานอื่นๆ  ในพื้นท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นท่ี 

   2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 

   3. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ี      

รับผิดชอบ 

  4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร   

ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

   5. ประสานการบรหิารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนา  

บูรณาการในระดับพื้นท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 

   6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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   แผนเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการทํางาน  ทําใหการทํางานมีเปาหมายท่ีชัดเจน เกิด

การประสานสัมพันธภายในองคกร    ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น     สามารถตรวจสอบ

ความสําเร็จของเปาหมายไดเพื่อชวยใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพชวยลดความสูญเสียจากการทํางาน

ซ้ําซอน มีการกําหนดขอบเขตในการทํางานท่ีแนนอน และครอบคลุมภารกิจตามท่ีกําหนดสํานักงานศึกษาธิการภาค 

3   ไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนดังกลาวจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ( พ.ศ. 2562-2565)  ฉบับนี้ข้ึนเพื่อใชเปนกรอบ/ทิศทางในการดําเนินงานตอไปตามทิศ

ทางการพัฒนาดังนี ้
 

วิสัยทัศน     “ผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศโดยการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา” 
 

พันธกิจ 

1. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา            

ทุกภาคสวน 

3. สงเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การวิจัยมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ 

4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนในพื้นท่ีไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ประชาชนในพื้นท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ครอบคลุมและเปนธรรม 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลและการมี        

สวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

5. หนวยงานทางการศึกษานําระบบ  ICT และผลการวิจัยมาใชในการเรียนรูและการบริหารจัดการให    

    ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

6. มีการรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

             1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

             1.2 ยกระดับคุณภาพและส่ิงแวดลอมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ  

             1.3 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนว

ตะเข็บชายแดน ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

 2.พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

           2.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 

           2.2 เสริมสรางทักษะกําลังแรงงานท่ีมีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

           2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะ 

           2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม            

 3.พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

        3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ  

การวัด  ประเมินผลใหกับความกาวหนาและการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

       3.2 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความเปนพลเมือง 
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