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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ถื อ เป็ น
แผนแม่บ ทหลั กในการพั ฒ นาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับ ใช้ตั้งแต่วัน ที่
๑ ตุลาคม ๒๕59 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น มีหลักการสาคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒ นาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิ ดชอบต่อสังคม มี คุณ ธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ดังกล่าว ดังนั้ น ภายใต้วิสั ยทัศน์ “มุ่งพัฒ นาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
ในสังคม” ของแผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้
จึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญในด้านต่างๆ คือ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ซึง่ ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวัง
ให้ มีการผลิ ตครูได้ส อดคล้ องกับ ความต้องการในการจัดการศึก ษาทุ กระดับ ทุ กประเภท และมีส มรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ ยุ ท ธศาสตร์ ผ ลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคน รวมทั้ ง งานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒ นาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน ของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืน
ซึง่ ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุ ทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต ที่ มุ่งหวังให้ การบริการการศึกษาแก่ผู้ เรียนทุ กกลุ่ มทุ กวัยในระดับ ที่เหมาะสมกั บ
สภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒ นาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวัง
ให้ ค นไทยได้ รั บ โอกาสในการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิต โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจั ดการศึก ษา ที่ มุ่งหวังให้ มี การใช้ท รัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้ อย่างคุ้มค่า ไม่เกิ ด
การสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ
ในขั้นตอนการกาหนดสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ข้างต้นซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์นั้น
จะเน้นให้ความสาคัญในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ
มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
(SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งของคนภายในประเทศ
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อันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพแรงงาน โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็น
สังคมสูงวัย การเปิดเสรีภายใต้ ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไปสู่สังคมดิจิทัล
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) อานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ คาสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (มาตรา ๔๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 รวมทั้งใช้ผลการประเมินของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ผ่านมา การตรวจสอบ
สถานภาพด้านต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน และการคาดการณ์ แนวโน้มการดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในอนาคตมาใช้ในการร่วมวิเคราะห์
สาหรับการนาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Implement) จะเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การถ่ า ยทอดสาระส าคั ญ ของแผนพั ฒ นาฯ ไปสู่
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของทุกองค์กรหลัก และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไข
ที่สาคัญ คือการกาหนดเจ้าภาพหลักผู้รับผิ ดชอบในแต่ละตัวชี้วัดของแผนฯ และใช้กลไกการกากับ ติดตาม
รายงานผลการด าเนิ น งานตามตัว ชี้วั ด โดยคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป การศึ ก ษาของกระทรวงศึกษาธิก ารในภู มิภ าค ส าหรั บ การขับ เคลื่ อ นแผนงาน/โครงการในระดั บ พื้ น ที่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
การศึกษาฯ นั้น จะมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นกลไกหลักในการประสานงานร่วมกับภาคเอกชน
สถานประกอบการ และภาคประชาสังคมอันได้แก่ ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และ
สถาบั น ทางสั งคมอื่น ๆ เพื่ อให้ เป็ น ไปตามแนวนโยบายประชารัฐ ทั้งนี้ ในการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ เมื่อได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่สะท้อนผลการดาเนินงานจริงในแต่ละตัวชี้วัด และนามา
เปรียบเทียบกับ ค่าเป้ าหมายตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒ นาการศึกษาฯ จะสามารถประเมินความสาเร็จ ทั้งใน
ภาพรวมของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาฯ และสามารถประเมิ น ผลในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ โดยจะมี ก ารประเมิ น
ในช่วงระยะครึ่งแผนฯ ก่อน (ประมาณปี ๒๕๖๒) เพื่อทาการพิจารณาทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และแนวทางการด าเนิ น งานให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น หลั ง จากนั้ น จึ ง ท าการประเมิ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะ
ของแผนพัฒนาการศึกษาฯ อีกครั้ง ในปี ๒๕๖๔ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการวิเคราะห์จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ต่อไป

