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การปฏิรูปการศึกษาจังหวัด “ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาจังหวัด” 
 

1. ที่มา 
  การขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มี
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางการดำเนินการ โดยกำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินการเพ่ือ
แก้ปัญหาการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรคหลัก 
    1) การบริหารงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ ไม่สอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ 

  2) โครงสร้างปัจจุบันไม่สามารถบริหารงานเชิงพ้ืนที่ในลักษณะที่เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่เป็น
ภารกิจร่วมกันได้ 

  3) เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ได้เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาของกระทรวงอย่างแท้จริง และเกิดปัญหา
เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วยกันเอง 

  4) การบริหารงานบุคคลในระดับพื้นท่ีมีการแทรกแซงทางการเมือง มีปัญหาเรื่องความเป็นธรรม
และความโปร่งใส 

  5) การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นเครือข่ายพันธมิตรในการ
ทำงานร่วมกันยังมีค่อนข้างน้อย 

แนวทางดำเนินการ 
    1) โครงสร้างที่มีความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการ สอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินมีผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าตามภารกิจ มีระบบธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบการจัดการศึกษาและการ
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษา 

  2) มีลำดับชั ้นของการบริหารจัดการและสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีผู ้ร ับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับ (Accountability) และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

  3) การขับเคลื่อนภารกจิและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติมีความสอดคล้องเป็นแนว
เดียวกัน (Strategic Alignment) การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกันของกระทรวงที่ให้
ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงพ้ืนที่ 
    4) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Cluster based , Area based) ทั้ง
ระดับภาค ระดับจังหวัด และพื้นที่พิเศษ โดยการจัดส่วนราชการประจำจังหวัดที่เป็นตัวแทนของกระทรวงที่แท้จริง
ในราชการ บริหารส่วนภูมิภาค และทำหน้าที่ประสานแนวระนาบ (Cross-function)ระหว่างการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท ตลอดจนการเชื่อมโยง บรูณาการ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด 

  5) ประสานและบรูณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ในรูปแบบคณะกรรมการที่มา
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน 
    6) ปรับปรุงกฎหมายการมอบอำนาจในภารกิจที่ต้องดำเนินการในจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด และภาค และคณะกรรมการในระดับจังหวัดให้เหมาะสม 
    7) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส
ของพ้ืนที่ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคและจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
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  8) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ต้องผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทำจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ 

  9) จัดกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) โดยทำข้อตกลงความ
ร่วมมือในการทำงาน แผนงาน/โครงการและลงนามร่วมกัน และกำหนดตัวชี้วัด ในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วม (Joint KPI) 

  10) ปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลให้มีมาตรฐาน สามารถขจัดความเหลื่อมล้ำ มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุล สามารถแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการแต่งตั้ง 
โยกย้ายของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    11) มีกลไกหรือรูปแบบและวิธีการทำงานในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งใน
ส่วนกลาง เขตพ้ืนที่ และส่วนภูมิภาค 

  12) จัดให้มีกระบวนการและช่องทางที่จะสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
  13) ส่งเสริม การสร้างความร่วมมือ ในรูปแบบภาคหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public  

Private Partnership: PPP) 
  14) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอื ่น เขามาแข่งขันในการจัดการศึกษาหรือบริการ

สาธารณะแทนรัฐ (Contestability) 
 

 
 

ภาพที่  1  โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และองค์ประกอบคณะกรรมการตามคำสั่ง หน.คสช.การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
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ผลที่ได้รับ 
1) รูปแบบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ชัดเจนและยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2) หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    3) มีกลไกบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ
การบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
    4) มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบัติสามารถ
นำไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5) ฐานข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ของการบริหารจัดการ 
    การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษา
อันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้กำหนดเป้าหมายของการมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ 
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด และภาค 
ดังนั้น การปฏิรูประบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน การบริหาร
จัดการและการมองทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ที่ยั่งยืนต่อไป 
 
2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ มาวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
 

 2.1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความมั ่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลง  
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั ่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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   ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่
จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ความยั่งย ืน หมายถึง การพัฒนาที ่สามารถสร ้างความเจร ิญ รายได ้ และคุณภาพช ีวิต  
ของประชาชนให้เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที ่อยู ่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟื ้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั ่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภ าวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมติิ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
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อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการ
ดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
     1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลก
สมัยใหม่ 
     2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
     3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน    รุ่น
ใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง  ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสั งคมให้นานที่สุด โดยรัฐ
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างการเต ิบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตรกับส ิ ่งแวดล้อม        
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณา
การ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที ่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง



6 
 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
    6. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการปร ับสมด ุลและพัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการภาครัฐ            
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการ
กำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทำงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที ่จะปรับตัวให้ทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้อง
มีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหลื่อม
ล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการ
อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

   2.2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า 1) เมื่อมีพระบรมราช
โองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 3) 
แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันธ์หน่วยงานของรัฐที่
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 37 ประเด็น ดังนี้ 
    1. ด้านความมั่นคง  
     1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
     2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
     3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
     4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และมิใช้ภาครัฐ 
     5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     6. การเกษตรสร้างมูลค่า 
     7. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     8. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
     9. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง 
     10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
    3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     11. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     13. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 



7 
 

     14. การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     15. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
     16. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     17. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     18. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
     19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
     20. การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 
     21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
     22. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
     23. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
     24. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
    5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     25. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     26. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
     27. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
     28. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างยั่งยืน 
     29. พัฒนาความม่ันคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     30. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
   6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
     32. การปรับสมดุลภาครัฐ 
     33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
     34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     35. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     36. การแก้ไขกฎหมาย 
     37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
          2.3. แผนการปฏิรูปประเทศ  
   ร ัฐธรรมน ูญแห ่ งราชอาณาจ ักรไทย มาตรา 65 กำหนดให ้ร ั ฐจ ัดให ้ม ีย ุทธศาสตร ์ชาติ   
เพื ่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้  
ทำการปฏิร ูปประเทศเพื ่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู ่ประเทศที ่ม ีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน  
และมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ี รวมทั ้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบปร ะชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป ็นประมุข โดยจะต้องดำเน ินการปฏิร ูปอย่างต ่อเนื ่องในช ่วงห้าปีข ้างหน้า  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ  1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน  
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11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในจังหวัด ดังนี้ 
    1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภาครัฐได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     เป้าหมายที่ 1 จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
        ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล 
        กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
         แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
             - พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
        กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
          แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐ 
             กิจกรรม 
             - จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐาน       
ที่กำหนด 
            - เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     เป้าหมายที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐเพียว กะทัดรัดแต่เข้มแข็ง สามารถบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการทำงานเพ่ือประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
          ประเด็นการปฏิร ูปที ่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดร ัด ปรับตัวได้เร ็วและระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
         กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลาย
ความเป็นนิติบุคคลของกรม 
             แผนงานที่ 1 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ  
                กิจกรรม การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
             แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
               กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
      เป้าหมายที่ 3 จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ทันสมัย 
ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
          ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
          กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ การบูรณา
การและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
           แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ  
             กิจกรรม พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน 
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       เป้าหมายที ่ 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื ่อสรรหา และรักษาไว้  
ซึ่งกำลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
            กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
             แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
              กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล  การ
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
    ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ และประสานความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน  มีระบบการกำกับ ติดตาม
ประเมินผล ตรวจสอบและถ่วงดุลที ่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ   
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือการให้บริการด้านการศึกษาที่รวดเร็ว 
ทั่วถึง และเท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน สังคมพึงพอใจ 
ประเทศได้คนมีคุณภาพ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ "ม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน"  

 
ภาพที่  2  แสดงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคและจังหวัด 

 
โดยการแบ่งออกเป็น 

      1. งานตามยุทธศาสตร์  (Agenda  based)  เป็นการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 
นโยบาย หร ือภารกิจที ่มอบหมายเป็นพิ เศษ  โดยมีคณะกรรมการข ับเคล ื ่อนการปฏ ิร ูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ทำหน้าที่กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด 

      2. งานประจำตามหน้าที่ (Function  based) เป็นการปฏิบัติงานประจำหรืองานตาม
หน้าที่ปกติของส่วนราชการ ได้แก่ งานตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานหลัก
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  รวมถึง
หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 

      3. งานหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (Cluster  based) เป็นการปฏิบัติงานที่ต้อง
กำกับติดตาม ประสานและร่วมมือ หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน โดยมีสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น 

      4. งานในพื้นที่จังหวัด (Area  based) เป็นการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือผลสัมฤทธิ์
ร่วมกัน โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง 
ๆ ที่มอบหมาย  และมีคณะกรรมการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา 
และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษ าของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

      5. งานการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ (Participation & Collaboration)  เป็นการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามนโยบายประชารัฐ หรืองานอื่นซึ่งภาครัฐพึงทำงานร่วมกับท้องถิ่น ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อื่น /หน่วยงานสังกัด  

 
3. วิเคราะห์สถานการณ์ 
 จากสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การด้าน
ระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกำลังคนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและ
การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคขึ้น โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 10/2559 และ 11/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช2559 ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” และข้อ 8 ให้  กศจ. มีอำนาจหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ดังต่อไปนี้ กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื ่นที ่จ ัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะ
การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา  และตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่12 มิถุนายน 2560 ข้อ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 
กลุ่ม โดยให้กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ และให้กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ 
แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและ
แผนปฏิบัติการของจังหวัด เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในทุกด้าน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด  
  และจากการศึกษาสภาพระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื ่อการบริหารจัดการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยส่วนราชการที่จัดการศึกษาทั้งหมด มีความ
พยายามในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ให้มีความ
ครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบันภายในสังกัดตนเอง โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกส่วนราชการให้เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ ที่บูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลคนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ยังไม่สามารถทำให้เกิดระบบฐานข้อมูลกลางของที่
มีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการได้อย่างสมบูรณ์  รวมถึงสำนักงาน
ศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการศึกษาของจังหวัดซึ่งต้อมีภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
จังหวัด จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่รอบด้านที่จะส่งเสริม สนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่และของประเทศ แต่ด้วยสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการข้อมูลในพื้นท่ียังต้อง
รอข้อมูลจากส่วนกลางของกระทรวงที ่ล่าช้า ได้ข้อมูลที่อาจจะไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีฐานข้อมูลกลางของจังหวัดที่มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน สามารถ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางระดับกระทรวงได้ ส่งผลทำให้รัฐไม่สามารถจัดสรรโอกาสและให้บริการทางการศึกษาแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง และไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการจำเป็นได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน 
ยิ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และนำไปสู่การสร้างความ
เหลื่อมล้ำในโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษามากยิ่งขึ้น  
   โดยสภาพการบริหารจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัด โดยคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด ต้องบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาการศึกษา แต่พบว่า ทำได้ค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
    1) หน่วยงานจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดมีปริมาณมาก ขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่น 
จังหวัดสมุทรสงคราม มี 6 หน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมา มี 26 หน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานมีสถานศึกษา
จำนวนมาก 
    2) ขาดข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและข้อมูลเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ หรือมีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่สอดคล้อง
กับความต้องการขาดความน่าเชื่อถือ มีข้อผิดพลาดมาก ไม่ทันต่อการใช้ รวมถึงไม่พร้อมใช้งาน 

  3) กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
 
4. ความต้องการของ User และ Stakeholder 
  จากปัญหาของการใช้ข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในจังหวัด ที่ยังยังต้องรอข้อมูล
จากส่วนกลางของกระทรวงที่ล่าช้า ได้ข้อมูลที่อาจจะไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ไม่มีฐานข้อมูลกลางของจังหวัดที่มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน สามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลกลางระดับกระทรวงได้ จึงได้มีทำความเข้าใจกับปัญหาเชิงลึก ตลอดจนเข้าใจความต้องการของ User 
และ Stakeholder โดยดำเนินการสัมภาษณ์ สังเกต และประชุมระดมสมองแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการ จึง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์
การศึกษาในภูมิภาคและจังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ความต้องการ 

1.เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาของจังหวัด 

  

2.กำหนดรายการข้อมูลที่จะจัดเก็บ
ข้อมูล 

  

3.ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงาน   
4.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การศึกษาในทุกระดับ 

1.ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
2.ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

นำข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของ
กระทรวงมาใช้งาน 

5.นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 1.ข้อมูลมีรูปแบบไม่เหมือนกัน 1.สามารถกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ได้ 
2.สามารถนำเข้าข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาในจังหวัดได้ 

6.วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจังหวัด   
7.นำเสนอรายงานสถานการณ์
การศึกษาจังหวัด 

 แสดงผลผ่าน Mobile Devices ได ้

 
5. ทางเลือกในการสนองตอบความต้องการของ User 
  จากการสัมภาษณ์ สังเกต และประชุมระดมสมองแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการ โดยทุกฝ่ายร่วมกันให้
ข้อมูลที่เป้นความต้องการและสรุปเป็นความต้องการที่แท้จริง โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาทางเลือกที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1. กลุ่มผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด ต้องการ
รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในจังหวัดต้องการรายงานข้อมูลที่มีความพร้อมใช้ สามารถเข้าถึงรายงาน
และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา มีข้อมูลรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันในจังหวัด 
 2. กลุ่มผู้วิเคราะห์ข้อมูลและผู้จัดทำรายงาน ประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา
ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องการเครื ่องมือทางการการทำ Data Analyst และ และ Data 
Visualization ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานเพื่อการนำเสนอผ่านระบบ Online เพื่อนำเสนอผ่าน 
Mobile Devices ได ้
 3. กลุ่มผู้บริหารข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสนเทศ มีความต้องการระบบฐานข้อมูลกลางในจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลาง
กระทรวง เชื่อมโยงกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในจังหวัด สร้างนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล
ของจังหวัดได้ รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเว็บได้เพ่ิมเติม 
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6. การสร้างแนวคิดของทางเลือก 
จากการวิเคราะห์ทางเลือกในการสนองตอบความต้องการของ User นำมาสร้างเป็นแนวคิดของทางเลือก

เพ่ือตอบสนอต่อการสร้างระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคจังหวัด โดยการออกแบบการเลื่อนไหล
ของข้อมูลจากสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น 
ในเบื้องต้นพบว่า 

 
ภาพที ่3 แสดงแนวคิดการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด 

 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา มีภารกิจในการบริหารจัดการเก่ียวกับ บุคลากร งบประมาณ 

พัสดุครุภัณฑ์ และงานวิชาการ ดังนั้นการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและหน่วยงานจึงเป็นต้นน้ำทำให้เกิดข้อมูลขึ้น
ในจังหวัด 

2. การนำข้อมูลจากสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เข้ามาบูรณาการกันทุกแห่ งใน
จังหวัดจะต้องมีมาตรฐานข้อมูลร่วมกัน มีคำอธิบายข้อมูลที่สามารถสื่อสารเข้าใจตรงกัน  มีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย มีระบบฐานข้อมูลกลางรองรับ รวมถึงมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและไม่เกิดภาระงานที่ซ้ำซ้อนใน
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เป็นอย่างน้อย 

3. ระบบจะต้องมีความสามารถในการนำเข้าเข้าสู่ระบบด้วยการบันทึกข้อมูลหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่มีข้อมูลสำหรับใช้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดได้ 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความต้องการเพื่อแนวคิดที่เป็นทางเลือกเพ่ือตอบเสนอความต้องจึงเป็น
ที่มาของ  “ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาจังหวัด” 
 
7. การสร้างต้นแบบและทดสอบ 
  จากแนวคิดการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งาน จึงถูกนำมาสร้างเป็นระบบต้นแบบที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาให้สามารถใช้งานได้จริงต่อไป โดยได้
ดำเนินการ ดังนี้ 
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 การสร้างต้นแบบ 

 
ภาพที ่4 แสดงต้นแบบของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัด

การศึกษาจังหวัด 

กลุ ่มผู ้ศ ึกษา ได้ร ่วมกัน
สร ้างแนวค ิดทางเล ือก 
หรือ Idea Creation เป็น
ข ้ อ เ ส น อ ก า ร พ ั ฒ น า 
"ระบบข้อมูลสารสนทศ
เ พ ื ่ อ ก า ร บ ร ิ ห า ร จั ด
การศึกษาจังหวัด" เพ่ือ
บ ู รณาการข ้ อมู ล ส า ร 
สนเทศการศ ึกษาของ
จ ั งหวัด  ตอบสนอการ
พ ัฒนาการศ ึ กษาของ
จังหวัดและพ้ืนที่ 

สามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะสามารถ
ตอบโจทย์ของรัฐบาลดิจิทัล ในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดย “ระบบข้อมูลสารสนทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาจังหวัด” มีความสามารถ ดังนี้ 
 

1) เป็นฐานข้อมูลกลางที่สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัด 
2) เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการได้ 
3) มีฟังก์ชั่นในการจัดรูปแบบข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล และสร้างโมเดลข้อมูลโดยผู้บริหารระบบได้ 
4) สามารถสร้างตัวแปรและสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
5) รองรับการทำ Data Analyst และ Visualization ได ้
6) รองรับการแสดงผลรายงานผ่านอุปกรณ์ Mobile Devices 
7) รองรองการสร้างรายงานเบื้องต้นโดยผู้ใช้งานได้ 
8) รองรับการให้บริการข้อมูลแบบ  Open Data ได ้

 

 
ภาพที่  5 แสดงหน้าจอต้นแบบของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาจังหวัด  
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การทดสอบระบบต้นแบบ 
กลุ่มผู้ศึกษาได้ จัดส่งระบบต้นแบบให้กับผู้ใช้งานในระดับผู้จัดทำหรือผู้รับผิดชอบข้อมูลของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือทดสอบความตรงและสอดคล้องกับความต้องการผ่านทางช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์แบบ
กลุ่ม (Application Line Group) จำนวน ๒ ครั้ง โดยได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุงให้
สามารถใช้งานได้จริงต่อไป 

 
8. Roadmap การนำไปใช้ (นำร่อง – วัดผล – ขยายผล) 
 กลุ่มผู้ศึกษาได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและ Roadmap การนำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษาจังหวัด ไปดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจะดำเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะส้ัน 
    จะเป็นการดำเนินการสร้างต้นแบบของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาจังหวัด โดยการคัดเลือกจังหวัดนำร่อง เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง เพ่ือให้ได้ระบบที่ตอบสนอ’ต่อ
ความต้องการ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Bast Practice) หรือการกระทำสิ่งใดก็ตามให้สำเร็จ อันเนื่องมาจากการนำ
ความรู้ไปใช้ในกระบวนการ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางขยายผลในการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดต่อไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้  

1.จัดทำแผน 
2.สำรวจ สัมภาษณ์ประชุมหรืออ่ืนๆ เพ่ือรับรู้ปัญหา 
3.วิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง 
4. วิเคราะห์และสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
5.ออกแบบและสร้างระบบต้นแบบ 
6.ทดสอบระบบต้นแบบกับกลุ่มเป้าหมาย 
7.นำข้อเสนอ ความคิดเห็นมาพัฒนา/ปรับปรุง 
8.สร้างเครื่องมือและฝึกอบรมฯ ในการนำระบบไปใช้ 
9.สร้างความรับรู้แก่ประชาชน 

โดยจะมีการนำร่องใน 4 จังหวัด  ใช้เวลาประมาณ 9 เดือน งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,200,000 ล้านบาท 
ระยะยาว 

   จะเป็นการดำเนินการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
จังหวัด โดยการนำเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับปรุงระบบและใช้แนวปฏิบัติที่ดีมาขยายผลในจังหวัดต่างๆ 
ทั่วประเทศให้ครบทุกจังหวัดต่อไป 
โดยจะดำเนินการในทุกจังหวัด  ใช้เวลาประมาณ 18 เดือน งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 76,000,000 ล้านบาท 
 
12. Implementation Factors Checklist (แผนเตรียมการเมื่อต้องการจะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวสู่ 
การปฏิบัติจริง) 
  1. แผนการเตรียมระบบการขับเคลื่อนขยายผลนำหลักการไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ (Reset Mind 
Set) หมายถึงการจัดทำรายละเอียดของหลักการ ฯ การผลิตสื่อการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ การคัดเลือกและ 
ฝึกอบรมบุคลากรต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ด้านการเงิน และการบริหาร
จัดการ การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดกา
การศึกษาจังหวัด 
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2. แผนตรียมบุคลากร (Reset Skill Set/Up Skill) หมายถึง การฝึกอบรมบุคลากร ให้มีทักษะและองค์
ความรู้เพื่อการขยายผลในวงกว้าง และการสร้างทีมจังหวัดเรียกว่า “Innovation TEAM” ประกอบด้วย บุคลากร
ในจังหวัด เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ สารสนเทศ 
รวมถึงการเตรียมการจัดหาบุคคลภายนอกผู้เชีย่วชาญทางด้านวิศวกรข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น 

3. แผนการจัดทำคำของบประมาณ (Reset Tool Set) หมายถึง การเตรียมรายละเอียดโครงการเพ่ือ 
เสนอสำนักงบประมาณพิจารณา งบประมาณเพ่ือการจัดให้มีเครืองมือ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
  4. แผนการเสนอกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง (Reset Tool Set) หมายถึง การ 
เตรียมการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการยกร่างและเสนอกฎหมายที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและการประกาศใช้ 
แนวทางการขับเคลื่อน 
 

 
ต้นแบบระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาจังหวัด (Prototype) 

 
 



17 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 


