
 
 

ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้น ำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ร่ำง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
2560-2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ..2561 จุดเน้นนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ส ำหรับกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561) 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 

 1. ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
  คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้ด ำเนินกำรยกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี  โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำม   
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เป้ำหมำย 
   1. ควำมม่ันคง 
      1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมม่ันคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง   
      1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง เป็นกลไกท่ีน ำไปสู่
กำรบริหำรประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
      1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศชุมชน 
มีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น  
        1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต  
มีที่อยู่อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ   
  2. ควำมม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้ งภำยใน        
และภำยนอกประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยง        
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ในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุนและกำรท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำค  
และระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง   
      2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำง
ปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม   
 3. ควำมย่ังยืน 
  3.1 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชน    
ให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำง
มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์   
  3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  
ของประชำคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพ
ดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจำยโอกำสและคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม    
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร  
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม   
  ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมม่ันคง 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1.3 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน และควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   ยุทธศำสตร์ที่  2.3 กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ
ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชนและสถำบันเกษตรกร 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2.5 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ  
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโต
ของประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม 
และท่ัวถึง 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3.3 กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม   
   ยุทธศำสตร์ที่ 4.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
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   ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
     ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มี
ขนำดที่เหมำะสม 
   ยุทธศำสตร์ที่ 6.4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 6.5 กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสำกล 
 

 2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและ
วำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำร
พัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำง
สมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข  และอยู่ร่วมกันอย่ำง
สมำนฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี ส ำหรับคนไทย 
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู        
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด“เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 
20 ปี มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับ
กรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต 
จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”  
  วัตถุประสงค์ 
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   1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงพำตนเองได ้
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
   4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน 
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน 
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 

6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับ 
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทย มี
บทบำทน ำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภำคภูมิภำค และโลก 
 เป้ำหมำยรวม เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน      
ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์             
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิต
วิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
  2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำง
ทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำน
บริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำด
เล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบ
กำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำร
ฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ 
ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ 

4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ  
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  ประกอบด้วย 7 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
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  1.ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  ให้ควำมส ำคัญกับ      
กำรวำงรำกฐำน กำรพัฒนำคนให้มีควำม สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำย
และใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับ   
กำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกท่ีดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว   
บนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ 
สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมส ำคัญ   
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
   1. วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม 
    1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
   2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
    2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
     2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
     2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น  
     2.1.3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้  
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
    2.2 ตัวช้ีวัด  
     เป้ำหมำย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม 
      ตัวชี้วัด 1.1 ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อน
กำรมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
     เป้ำหมำย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น 
      2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพ  
       ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
      2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพ่ิมข้ึน  
       ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน  
       ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
     เป้ำหมำย 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมี
ควำมสำมำรถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
      ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต่ ำกว่ำ 500  
      ตัวชี้วัด 3.2 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรอ่ำนหำควำมรู้เพ่ิมขึ้น  
      ตัวชี้วัด 3.3 กำรอ่ำนของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85  
      ตัวชี้วัด 3.4 แรงงำนที่ขอเทียบโอนประสบกำรณ์และควำมรู้ เพ่ือขอรับวุฒิ 
ปวช. และ ปวส. เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี  
   3. แนวทำงกำรพัฒนำ  
    3.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย จิตสำธำรณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
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     3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรม ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ รวมทั้งเร่งสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในและโดยรอบสถำนศึกษำให้
ปลอดจำกอบำยมุขอย่ำงจริงจัง 
    3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมี
คุณค่ำ  
     3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมที่
เหมำะสม  
     3.2.2 พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ      
มีควำมคิด สร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน  
      1) ปรับกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง
สอดคล้องกับพัฒนำกำรของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ด้ำน
วิศวกรรมศำสตร์ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนศิลปะ และด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
      2) สนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
ทักษะชีวิตและทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรอ่ำน กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ทำงสังคม  กำรดูแล
สุขภำพ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม กำรวำงแผนชีวิต  
      3) สร้ำงแรงจูงใจให้เด็กเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำที่     
มุ่งกำรฝึก ทักษะอำชีพให้พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 
    3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     3.3.2 ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นผู้
แนะน ำ และสำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครูปรับ
ระบบประเมินวิทยฐำนะทำงวิชำชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนำกำรของผู้เรียน และสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง  
     3.3.3 ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงที่มี
ศักยภำพ เข้ำร่วมระบบทวิภำคีหรือสหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือครูพ่ี
เลี้ยงให้ร่วมวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน 
     3.3.6 จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบ
อุปกรณ์ สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้
มำตรกำรทำงภำษีจูงใจให้ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก  
     3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 
อำทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบรำณสถำน อุทยำนประวัติศำสตร์ โรงเรียนผู้สูงอำยุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ
กำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    3.7 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง  
     3.7.3 ส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ทุกคน
สำมำรถ เข้ำถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรท ำวิจัยร่วมกับชุมชนในกำรแก้ปัญหำและตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ในพ้ืนที ่
  2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ให้ควำมส ำคัญกับ             
กำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและ สำธำรณสุข 
รวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ 
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ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพ่ิมทักษะแรงงำนและ
กำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำส 
ทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำม
ช่วยเหลือที่เชื่อมโยง กำรเพิ่มผลิตภำพส ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ ำสุด ผู้ด้อยโอกำสสตรี และ
ผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือ
สังคม กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพ่ือสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึง
ปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้
งบประมำณเชิงพื้นที่และบูรณำกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
   1. วัตถุประสงค์ 
    1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง 
   2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
     เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ  
     ตัวชี้วัด 2.1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
เท่ำกับร้อยละ 90 โดยไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มนักเรียน/นักศึกษำที่ครอบครัวมีฐำนะทำงเศรษฐกิจ
สังคมและระหว่ำงพื้นที ่ 
     ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น และควำมแตกต่ำงของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่ำงพ้ืนที่ และภูมิภำคลดลง 
   3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
    3.1 กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น กำรได้รับขยำย
กำรคุ้มครองทำงสังคม (Social Protection) และสวัสดิกำร (Welfare) ที่ เหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและ      
เป็นธรรม และกำรพัฒนำทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้ โดย   
     3.1.1  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่ เด็กและเยำวชน           
ที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พ้ืนที่ และสภำพ
ร่ำงกำยกำรดูแลนักเรียนยำกจนที่อำศัยในพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่กำรสร้ำงรำยได้ของครัวเรือน    
กำรสนับสนุนค่ำเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ กำรปรับปรุงระบบคัดกรองและกำรให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำน
นักเรียนยำกจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน และกำรให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้
เด็กนักเรียนออกจำกโรงเรียนกลำงคัน 
    3.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และ
สวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 
     3.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้มีควำม
เท่ำเทียมกัน มำกขึ้นระหว่ำงพ้ืนที่ โดย 1) ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรครูมีกำรกระจำย
ตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน ทั้งมำตรกำรที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ สวัสดิกำรบ้ำนพักครู เส้นทำง 
ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกำสในกำรพัฒนำครู 2) สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบ Accountability) 
ของกำรจัดกำรศึกษำ โดยน ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำมำประกอบกำรประเมินผลครูและโรงเรียน  3) ขยำย
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลโดยใช้โครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่
ห่ำงไกลและขำดแคลนครูผู้สอน  
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     3.2.4 ส่งเสริมให้ประชำกรกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี ผู้พิกำร 
ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐ และโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม 
พร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบำทของกลุ่มข้ำงต้นในระดับกำรบริหำรและกำรตัดสินใจทั้งในระดับชำติและระดับ
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ 
    3.3 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง กำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้  มีสิทธิในกำร จัดกำรทุน ที่ดิน และทรัพยำกรภำยในชุมชม  
     3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรวิจัย และกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในชุมชนเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่และกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ไปสู่             
เชิงพำณิชย์ รวมทั้งส่งเสริม กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสร้ำงกำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชน  
     3.3.3 พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของผู้ประกอบกำร
ระดับชุมชน กำรสนับสนุนศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน กำรส่งเสริมกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเครือข่ำยอุตสำหกรรม 
(Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำบันกำรศึ กษำใน      
กำรร่วมกันพัฒนำควำมรู้ในเชิงทฤษฎีและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในทำงปฏิบัติเพ่ือสร้ำงศักยภำพให้กับ
ชุมชนในกำรประกอบ ธุรกิจ กำรสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจแบบวิสำหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงกำรส่งเสริม      
กำรท่องเที่ยวท้องถิ่นและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็น   
ท้ำทำยที่ต้องเร่งด ำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิต  และกำรบริโภค 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
วงกว้ำงมำกขึ้น ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อมในลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ       
ในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติทำง
ธรรมชำต ิ
   1. วัตถุประสงค์ 
    1.3 บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภำพดีข้ึน 
   2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
    เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ โดยให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรกกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรำยฟ้ืนฟูคุณภำพแหล่งน้ ำส ำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหำวิกฤตหมอกควัน 

  ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและน ำไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนที่ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 30และกำกอุตสำหกรรมอันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
  3.3 แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ 

ขยะน้ ำเสียและของเสียอันตรำยที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค สร้ำงเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมือง     
สีเขียวเพ่ือสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน โดยมีแนวทำงด ำเนินงำน ดังนี้ 
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   3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะตกค้ำงสะสมในพ้ืนที่วิกฤต  ผลักดัน
กฎหมำยและกลไกเพ่ือกำรคัดแยกขยะ สนับสนุนกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์
เพ่ือให้เกิดกำรลดปริมำณขยะ รวมทั้งสร้ำงวินัยคนในชำติเพ่ือกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน  

4. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ัน
คั่งและยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญต่อกำรฟ้ืนฟูพ้ืนฐำนด้ำนควำมมั่นคงที่เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำง
ควำมคิดและอุดมกำรณ์บนพ้ืนฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขและ
กำรเตรียม กำรรับมือกับภัยคุกคำมข้ำมชำติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยยะส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 

 1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน รวมทั้ง

ป้องกันปัญหำภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของชำติ 
  1.2 เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมและผนึกก ำลังของทุกภำคส่วน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำร

บริหำร จัดกำรด้ำนควำมมั่นคง และมีศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ที่ เกิดจำกภัยคุกคำม    
ทั้งภัยทำงทหำรและภัยคุกคำมอ่ืนๆ 

  1.3 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงกับมิตรประเทศในกำรสนับสนุนกำร
รักษำควำมสงบสุขและผลประโยชน์ของชำติ 

 2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  
  เป้ำหมำยภำพรวมคือผลประโยชน์ของชำติว่ำด้วยควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
   เป้ำหมำยที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของ

ประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.1 จ ำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์เพ่ิมขึ้น 
    ตัวชี้วัด 1.2 จ ำนวนกิจกรรมที่มคีวำมเกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริเพ่ิมขึ้น 
 
 
   เป้ำหมำยที่ 2 สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็นต่ำงทำงควำมคิดของคนในชำติ

สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมม่ันคง 
    ตัวชี้วัด 2.3 จ ำนวนกิจกรรมที่ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง

เพ่ิมขึ้น 
   เป้ำหมำยที่ 3 ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินมีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น 
    ตัวชี้วัด 3.2 รำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยในพ้ืนที่ 

3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เพ่ิมข้ึน 
   เป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงในกลุ่ม

ประเทศ สมำชิกอำเซียน มิตรประเทศ และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ 
ไปกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ 

    ตัวชี้วัด 4.4 จ ำนวนคดีที่เก่ียวข้องกับยำเสพติดลดลง 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
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  3.1 กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบัน
หลักของชำติ  

   3.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหน และธ ำรงรักษำสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำร   
เพ่ือป้องกันกำรกระท ำท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถำบันหลักของชำติ  

   3.1.2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองของคนในชำติและมีกลไกในกำรตรวจสอบและ
พัฒนำภำคกำรเมือง โดยปลูกฝังค่ำนิยมและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำง      
ทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ภำยใต้สิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตยและค ำนึงถึง
ควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติอย่ำงแท้จริง  

   3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  โดย
กระบวนกำรสันติสุขแนวทำงสันติวิธี และกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำง
ทำงอัตลักษณ์และชำติพันธุ์ เพ่ือขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรงตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 
พร้อมทั้งสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมเป็นธรรมทำงสังคมในพ้ืนที่ 

  3.2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
รับมือภัยคุกคำมท้ังกำรทหำรและภัยคุกคำมอ่ืนๆ 

   3.2.7 ด ำเนินบทบำทเชิงรุก และใช้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท้ังระดับ
ภูมิภำคและพหุภำคี เพ่ือปกปูองและรักษำผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในกำรรับมือกับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำง
ประเทศ อำทิ ปัญหำยำเสพติด กำรก่อกำรร้ำย กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน กำรลักลอบเข้ำเมือง กำรค้ำมนุษย์ 
ควำมมั่นคงด้ำน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบำดโรคติดต่อร้ำยแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอ่ืนๆ 

5. ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ        
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำส ำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบ
ผลส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำย ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่ำงเป็นธรรม และประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม 
ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพ้ืนฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579 

 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้มำตรฐำนสำกล 
  1.3 เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.4 เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอำนวยควำมสะดวก

ด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชำชน 
 2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  เป้ำหมำยที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น 
   ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตสูงกว่ำร้อยละ  50 เมื่อ

สิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ  
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  3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มี
ควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ  

   3.1.1 ก ำหนดภำรกิจ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง           
ส่วนภูมิภำค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ ำซ้อน   

  3.5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
    1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมุ่งสร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำประโยชน์

สำธำรณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม
ในสังคม ผ่ำนกลไกครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สื่อมวลชน และเครือข่ำยทำงสังคม ควบคู่
กับกำรปลูกฝังจิตสำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต ค่ำนิยมที่ถูกต้อง สร้ำงควำมตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตและ
กำรรู้เท่ำทันกำรทุจริตของสังคมไทย โดยอำศัยกลไกทำงสังคมเป็นมำตรกำรในกำรลงโทษผู้กระทำผิดหรือ  
ผู้กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    2) พัฒนำกลไกและระบบกำรดำเนินงำนที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมและมำตรฐำนจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรรณรงค์
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน ภำคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมของข้ำรำชกำร
และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงมิชอบ และก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษผู้ไม่
ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำอย่ำงจริงจัง 

    7) พัฒนำสร้ำงเครือข่ำยและคุ้มครองกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในกลุ่มประชำชน 

   3.5.2 ป้องกันกำรทุจริต 
    3) เร่งรัดหน่วยงำนภำครัฐให้มีกำรดำเนินงำนในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤตมิชอบอย่ำงเคร่งครัด โดยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงำนของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง 

    4) เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้สำมำรถเป็นหน่วยงำนหลักของภำครัฐในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีกลยุทธ์ 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นกำรขยำย                
ขีดควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก     
และส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดควำมเชื่อมโยงในอนุภูมิภำคและใน
อำเซียนอย่ำงเป็นระบบ โดยมีโครงข่ำยเชื่อมโยงภำยในประเทศท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่ตำมแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่ำง ๆ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทฺธิภำพ กำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำน และกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ และกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร
ในสำขำโลจิสติกส์และหน่วยงำนที่มีศักยภำพเพ่ือไปท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ 

 1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและขยำยกำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล   

อย่ำงทั่วถึงทั้งประเทศ ในรำคำที่เหมำะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนำระบบควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ให้มีควำมมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริกำร 



 
 

14 
 

 2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  เป้ำหมำยที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต

ควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัลรำยใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
พัฒนำระบบควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อ
รับมือภัยคุกคำมทำงออนไลน์ 

  ตัวชี้วัด 5.2 จ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึง เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 30 
เป็นมำกกว่ำร้อยละ 85 ในปี 2564 

 
 
 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
  3.2 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง 
   3.2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจำกกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำง

พ้ืนฐำน โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมและกำรพัฒนำบุคลำกร  
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล ยกระดับทักษะขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในระบบ
ขนส่งให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสำมำรถปรับตัวให้ทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมกำรบิน
จะต้องวำงแผนพัฒนำก ำลังคนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสถำบันกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำนสำกล  
ด้ำนกำรบิน พร้อมทั้งก ำหนดแนวทำงยกระดับมำตรฐำนหลักสูตรและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนของ
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดขององค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศองค์กร
ควำมร่วมมือด้ำนกำรบินในกลุ่มสหภำพยุโรป ส ำนักงำนบริหำรกำรบินแห่งชำติสหรัฐอเมริกำ และส ำนักงำน
กำรบินพลเรือนญี่ปุ่น 

  3.3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
   3.3.3 พัฒนำคุณภำพบุคลำกรและวำงแผนจัดกำรก ำลังคนด้ำนโลจิสติกส์ให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคธุรกิจ โดยเน้นกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนโดยหน่วยงำนภำครัฐร่วม
ด ำเนินกำรกับ ภำคเอกชนในกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำสำขำโลจิสติกส์ระดับอำชีวะศึกษำและระดับ
ปริญญำ ฝึกอบรมวิชำชีพเฉพำะหรือเทคนิคเฉพำะด้ำน และส่งเสริมควำมร่วมมือกับภำคเอกชนใน  
กำรฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงำน เพ่ือให้ก ำลังคนด้ำนโลจิสติกส์มีคุณภำพ มำตรฐำน และสอดคล้องกับ      
ควำมต้องกำรภำคธุรกิจ 

  3.5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
   3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม กำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

อวกำศของไทย โดยพัฒนำบุคลำกรภำครัฐและภำคเอกชน รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถรองรับต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมใน
อนำคต 

7. ยุทธศำสตร์ที่  8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม             
ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐำนที่เอ้ืออ ำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ
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พัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำร 
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว 

 1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีขั้นก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย 
 2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และ

เป้ำหมำยของประเทศ : งำนวิจัยพ้ืนฐำนเพ่ือสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้: ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บุคลำกร 
และระบบมำตรฐำน 

   ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชำกร 
10,000 คน 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
  3.1 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์

และเชิงสังคม  
    3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ     

และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน อำทิ เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิกำร เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอำยุ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (ยำและวัคซีน) โดยอำศัยกลไก          
กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค 
ประชำชนหรือชุมชน 

  3.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   3.3.1 ด้ำนบุคลำกรวิจัย  
    1) เร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและ 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ STEM (วิทยำศำสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศำสตร์ (Engineer : E) และคณิตศำสตร์ (Mathematics : M) 2) เร่งสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพ  
3) พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี  
 

  3. (ร่ำง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579   
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้
เป็นแผนยุทธศำสตร์ระยะยำวส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้น ำไปใช้เป็นกรอบและ   
แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำและเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญของแผน คือ กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและ
กำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถ   
ก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบ(ร่ำง)แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร 
ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality)  
ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้ 
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   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต
อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
    2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
    3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก
สำมัคคี และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 
   ยุทธศำสตร์     
    1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
    2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันของประเทศ 
    3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
    5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   ปัจจัยและเงื่อนไขควำมส ำเร็จ 
    กำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแต่ละยุทธศำสตร์ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
แผนกำรศึกษำแห่งชำติจะประสบผลส ำเร็จตำมที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนทั้งระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติกำร ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จั งหวัด เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำต้องยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และมีกำรทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
     1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำสังคม       
ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำในลักษณะต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง มุ่งเน้นที่กำรจัดระบบ
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในทุกระดับ 
     2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของแผนฯ ของ
ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงำนทุกระดับ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรบริหำรจัดกำรและ 
กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ  
มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลแต่ละยุทธศำสตร์ให้เกิดกำรน ำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
     3. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ จำกกำรเป็นผู ้จัดกำร
ศึกษำโดยรัฐมำเป็นกำรจัดกำรศึกษำโดยทุกภำคส่วนของสังคม ที่มุ่งกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ ำเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
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     4. กำรจัดให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นเสมือนแผนงบประมำณด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำของรัฐ ระบบกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีให้ยึดแผนงำน โครงกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 
ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของแผนฯ เป็นหลักในกำรพิจำรณำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
พัฒนำกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และกำรพัฒนำก ำลังคนตำม
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่ก ำหนด 
     5. กำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดประสิทธิภำพ โดยปรับโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนให้มีควำมชัดเจนในด้ำนบทบำท หน้ำที่และกำรกระจำยอ ำนำจและกำรตัดสินใจจำกส่วนกลำงสู่
ระดับภูมิภำคและสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริหำรงำนบุคคลในแต่ละ
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับบริกำร
กำรศึกษำที่มีมำตรฐำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม 
     6. กำรสร้ำงระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอกผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรำยงำน
ต่อสำธำรณชนจะเป็นกลไกในกำรสร้ำงกำรรับรู้ของผู้จัดกำรศึกษำและผู้เรียน เพ่ือกำรปรับประสิทธิภำพ    
กำรบริหำรจัดกำร และควำมรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่ำนระบบกำรก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล 
     7. กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือให้รัฐสำมำรถใช้
เครื่องมือทำงกำรเงินในกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและ
นโยบำยรัฐบำล   
 

 4. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)  
  นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557     
โดยได้ก ำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) 
พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 19 ที่ระบุให้รัฐบำลมีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูป
ด้ำนต่ำง ๆ และส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมสมำนฉันท์ของประชำชนในชำติ  โดยมีนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้    
   นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยรัฐบำล จึงถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะ    
เชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดี และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ     
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำย
ของรัฐเรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ 
ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำย  
   นโยบำยท่ี 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ 
ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ำยุทธศำสตร์เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ มำใช้ตำมแนวทำง
กัลยำณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุขกับผู้มีควำมคิดเห็นต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่น       
ในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำส
ก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบ้ำนเมือง          
ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ 
รวมทั้ง เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศ เช่น กำรคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์      
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ของคนไทยในต่ำงแดน กำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรม กำรค้ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสำกล เป็นต้น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
กำรเมือง และควำมม่ันคงอำเซียนในกิจกำร 5 ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรสร้ำงควำมม่ันคง        
ทำงทะเล กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และ      
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรร่วมกันของอำเซียน โดยเน้นควำมร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไข
ข้อพิพำทต่ำงๆ และกำรแก้ไขปัญหำเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภำคีและพหุภำคี ทั้งจะจัดระเบียบ
กำรพัฒนำตำมกรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชำยแดนทั้งทำงบกและทำงทะเล 
รองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตำมแนวชำยแดน โดยใช้ระบบเฝ้ำตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก ำหนดให้
ปัญหำยำเสพติด กำรค้ำอำวุธ กำรค้ำมนุษย์ กำรกระท ำอันเป็นโจรสลัด กำรก่อกำรร้ำยสำกลและ
อำชญำกรรมข้ำมชำติเป็นปัญหำเฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดยกำรบังคับใช้กฎหมำย     
ที่เข้มงวด และจัดกำรปัญหำอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล    
กำรปรับปรุงระบบ กำรเข้ำเมือง กำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น 
    2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ำยุทธศำสตร์
เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุขกับผู้มี    
ควำมคิดเห็นต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนใน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพล
ในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยบ้ำนเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำง
ประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ 
 
 
 
 นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบำยที่ 4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำใน
ระบบและกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้     
เต็มตำมศักยภำพ ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำ
ก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร    
  นโยบำยที่ 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุง  และบูรณำกำร
ระบบกำรกู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพื่อเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำร
สนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน     
โดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง   
  นโยบำยท่ี 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ 
กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
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ตำมศักยภำพและควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระ
และคล่องตัวขึ้น   
  นโยบำยที่ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีควำมรู้
และทักษะใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำร
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
ผู้เรียนทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  นโยบำยที่  4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณ          
ของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสม
มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล      
กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
  นโยบำยที่ 6 : กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
   นโยบำยที่ 6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล 
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจังซึ่งจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสำรดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนำคมดิจิทัลและกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรให้บริกำรของภำค
ธุรกิจกำรเงินและธุรกิจบริกำรอ่ืนๆโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคสื่อสำรและบันเทิงตลอดจนกำรใช้ดิจิทัลรองรับ
กำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำ เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงำนส ำคัญของประเทศชำติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมกำร
ระดับชำติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง 
  นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน   
   นโยบำยที่ 7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
ทั้งแรงงำนวิชำชีพ แรงงำนมีทักษะ และแรงงำนไม่มีทักษะ โดยกำรเร่งรัดและขยำยผลกำรใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นเอกภำพกับระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำน
วิชำชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงกำรเปิดเสรีในอำเซียนควบคู่ไปกับกำรวำงแผนด้ำนกำรผลิตให้เพียงพอ กำรยกระดับ
ฝีมือแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ระบบกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนเพ่ือใช้ในกำรประเมินค่ำจ้ำงแรงงำน 
  นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย
และพัฒนำ และนวัตกรรม 
   นโยบำยที่ 8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่
เชื่อมโยงระหว่ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ กำรผลิตก ำลังคนในสำขำที่
ขำดแคลน กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน กำรให้บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยของภำครัฐสำมำรถ
ไปท ำงำนในภำคเอกชน  และกำรให้อุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อมมีช่องทำงได้เทคโนโลยี        
โดยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนและสถำนศึกษำภำครัฐ 
  นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน    
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   นโยบำยที่ 9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ และน้ ำเสีย ที่เกิดจำกกำรผลิต 
และบริโภค เพ่ือสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชำชน โดยให้ควำมส ำคัญในกำรเร่งรัดแก้ไขปัญหำ
กำรจัดกำรขยะเป็นล ำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุดเร่งก ำจัดขยะ
มูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่ก ำจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สำมำรถจัดกำร
ขยะมูลฝอยโดยกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ก็จะสนับสนุนให้ด ำเนินกำร ส่วนขยะอุตสำหกรรมนั้น จะวำงระเบียบ
มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรเป็นพิเศษ โดยก ำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสำหกรรมที่สร้ำงขึ้นอย่ำงถูกต้องตำม
มำตรฐำนและให้แยกเป็นสัดส่วนจำกบ่อขยะชุมชน ส ำหรับขยะของเสียอันตรำยขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะ
ติดเชื้อจะพัฒนำระบบก ำกับติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดกำรสำรเคมีโดยลด
ควำมเสี่ยงและอันตรำยที่เกิดจำกกำรรั่วไหล และกำรเกิดอุบัติเหตุให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรอย่ำงครบวงจร 
และใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด   
  นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ   
   นโยบำยที่ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ     
ทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำร   
จำกรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยำวใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน   
 

 5. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558-2564)   
  นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ก ำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคงของ
ภำครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติและ
ส่วนที่ 2 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติทั่วไป โดยก ำหนดกรอบควำมคิดหลักจำกกำรก ำหนดนโยบำยได้ค ำนึงถึง
ค่ำนิยมหลักของชำติ 12 ประกำร ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต ประเทศมี      
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มีบทบำทเชิงรุก          
ในประชำคมอำเซียนและด ำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ”  
   นโยบำยควำมม่ันคงทีเ่กี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมี ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 นโยบำยส ำคัญเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบำย  
     1. นโยบำยที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
     2. นโยบำยที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ      
2.4) ส่งเสริมให้ประชำชนเกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชำติ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ    
ในควำมเป็นชำติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     3. นโยบำยที่  3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้        
3.3) เสริมสร้ำงสันติสุขและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเป็นพลังใน    
กำรเข้ำถึงประชำชน  
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 6. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
  ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จัดท ำขึ้นเพ่ือให้
หน่วยงำนของรัฐน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญของภำรกิจหน่วยงำนและใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561 และใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรร
งบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลและเป็นกำรวำงรำกฐำน เพ่ือรองรับกำรพัฒนำที่ยั่งยื นของ
ประเทศในระยะยำวต่อไป   
 
 
 
  ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561 ได้ก ำหนดไว้ 6 
ยุทธศำสตร์และ 1 รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ คือ 
   1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   3. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของคน 
   4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน 
   5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
อย่ำงยั่งยืน 
   6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   7. รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ โดยในส่วนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมี
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 
    1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง ได้แก่ 1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก   
ของชำติ 1.2 กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ 1.3 กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 1.5 กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
    2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  ได้แก่ 2.6 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 2.7 กำรส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม 
    3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  ได้แก่ 3.1 กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตำมช่วงวัย 3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต    
    4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโต
จำกภำยใน ได้แก่ 4.3 กำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 4.4 กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน ได้แก่ 5.2 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม  
    6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ได้แก่ 6.1 
กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ รำยละเอียด เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด นโยบำยกำร
จัดสรรงบประมำณที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 
   1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง    
    1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
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      1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหนและธ ำรงไว้ซึ่ง      
กำรเทิดทูน พิทักษ์ รักษำถวำยพระเกียรติและถวำยควำมปลอดภัยพระมหำกษัตริย์ และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
รวมทั้งพัฒนำประสิทธิภำพและควำมเข้มแข็งของกลไกเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรล่วงละเมิดสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชประสงค์ 
     1.1.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทและควำมส ำคัญของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักกำรทรงงำนและแนวพระรำชด ำริกับทุกภำคส่วนและต่ำงประเทศ 
     1.1.3 ก ำหนดมำตรกำร พร้อมส่งเสริมกำรด ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำยเพ่ือ
ปกป้องพระเกียรติยศและพระบรมเดชำนุภำพของของสถำบันพระมหำกษัตริย์ รวมทั้งกำรเฝ้ำระวังและ
ด ำเนินกำรต่อกำรเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อของสถำบันพระมหำกษัตริย์และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ 
     เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
      - สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็นต่ำงทำงควำมคิดของคนในชำติสำมำรถอยู่
ร่วมกันได้อย่ำงสันติ ร่วมกันสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี เพ่ือน ำไปสู่ควำมม่ันคงของชำติและประโยชน์สุขของ
ประชำชน 
     ตัวช้ีวัด 
      - ควำมขัดแย้งของประชำชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
      1.2.1 ปลูกฝัง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทัศนคติควำมเป็นไทยและวิถีชีวิต
แบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติเป็นหลัก 
      1.2.2 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทและควำมส ำคัญของ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักกำรทรงงำนและแนวพระรำชด ำริกับทุกภำคส่วนและ
ต่ำงประเทศ 
      1.2.3 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจส ำหรับประชำชนในกำรอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐำน
ควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง 
      1.2.4 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และสนับสนุนกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่
กับกำรด ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำยเพ่ือควบคุมกำรบิดเบือนและน ำเสนอข้อมูลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ       
ควำมมั่นคง 
    1.3 กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
     เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
      - ประชำชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 4 อ ำเภอของสงขลำ ทั้งใน
เขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้ำนเป้ำหมำย มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      - เศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีอัตรำกำรเติบโตขยำยตัว
ต่อเนื่อง และประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
      - ประชำชนในพ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำยมีโอกำสทำงกำรศึกษำและควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
หลักศำสนำที่ถูกต้องสำมำรถด ำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่ำงปกติสุขในสังคมที่มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
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     -  ภำคประชำชน เอกชน และภำคส่วนอ่ืน  ๆมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือภำครัฐใน
กำรแก้ไขควำมขัดแยงโดยสันติวิธี 
    ตัวช้ีวัด 
     - จ ำนวนนักเรียนและเยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ศึกษำต่อในสถำบัน
ของรัฐในทุกระดับชั้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
     - ร้อยละของชุมชนในพ้ืนที่ เป้ำหมำยสำมำรถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคม        
พหุวัฒนธรรม 
    นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
     1.3.2 สนับสนุนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินพัฒนำงำนด้ำนกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม และช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์
ควำมไม่สงบอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม 
     1.3.4.พัฒนำกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสอดคล้องกับตลำดแรงงำนในพ้ืนที่และ 
กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ในลักษณะทวิภำษำ  
     1.3.5 สนับสนุนกิจกรรมหลักทำงศำสนำและกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
     1.3.7 ส่งเสริมสภำวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรลดควำมรุนแรง โดยยึดมั่นแนวทำง
สันติวิธี ทั้งกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่ำงจำกรัฐ และสร้ำงควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำนและชุมชนในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ รวมทั้งพัฒนำทักษะและขีดควำมสำมำรถของก ำลังประชำชนและ
ก ำลังประจ ำถ่ินให้พร้อมในกำรดูแลควำมปลอดภัยในพ้ืนที่เป้ำหมำย (Safety Zone) 
    1.5 กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
     เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
      - เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำชน ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยำเสพติด หมู่บ้ำน/ชุมชน พื้นที่เป้ำหมำยมีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
      - ผู้ค้ ำยำเสพติดรำยส ำคัญ และเครือข่ำยถูกจับกุมและด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรยุติธรรม 
      - ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด ได้รับกำรบ ำบัดรักษำครบตำมแผนที่ก ำหนด ติดตำม
ดูแล ช่วยเหลือตำมก ำหนด 
     ตัวช้ีวัด 
      - ผู้เสพรำยใหม่ ไม่เกินร้อยละ 7 
      - ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่ใช้ยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลัง
จ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบัดรักษำทุกระบบ 
 
 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
      1.5.1 สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในเด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำนและ
ประชำกรกลุ่มเสี่ยงโดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ส่งเสริมสถำบันครอบครัว สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร
หมู่บ้ำน/ชุมชนให้มีบทบำทส ำคัญในกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและปลูกฝังค่ำนิยมถูกต้องเพ่ือป้องกันปัญหำ
ยำเสพติด 
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   2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
    2.6 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
     เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
      - เพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงสังคมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
     ตัวช้ีวัด 
      - ผลกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ       
ดีขึน้ไม่น้อยกว่ำ 2 อันดับ (ตำมกำรจัดอันดับ Network Readiness Index : NRI) 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
      2.6.1 ส่งเสริมกำรเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตทุกหมู่บ้ำน และใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและบริกำรดิจิทัลเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเท่ำเทียม
ทำงสังคมรวมทั้งประสิทธิภำพโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศสู่กำรเป็นAsian Digital Hub 
      2.6.2.สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนคุณภำพกระบวนกำรท ำงำนและบริกำรของภำครัฐ       
สู่ระบบดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพและม่ังคงปลอดภัย 
      2.6.3 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และเพ่ิมทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชำชน 
และผู้ท ำงำนทุกสำขำ 
    2.7 กำรส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม 
     เป้ำหมำยเชิงยุทศำสตร์ 
      - วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ที่มีศักยภำพ 
      - พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และปัจจัยเอ้ือที่สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม 
     ตัวช้ีวัด 
       - องค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปแก้ปัญหำสังคม ชุมชน ควำมมั่นคง สิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิต ประชำชนในเรื่องส ำคัญตำมนโยบำยรัฐบำลไม่น้อยกว่ำ 5 ประเด็น 
       - องค์ควำมรู้สำมำรถน ำไปต่อยอดเชิงลึกหรือน ำไปใช้แก้ไขปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนร้อยละ 50 
       - บุคลกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนเป็น 100,000 คน 
 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
      2.7.3 สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรวิจัยและนวัตกรรม น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ไปใช้เพื่ออ้ำงอิงและ/หรือต่อยอด 
      2.7.5 ส่งเสริมให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมที่เหมำะสม 
รวมทั้งสนับสนุนกำรยกระดับมำตรฐำนกำรวิจัย และมำตรฐำนอุตสำหกรรมตลอดจนส่งเสริมกำรผลิตและ
เพ่ิมสัดส่วนบุคลำกรวิจัยที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมสำขำยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของ
ประเทศ 
   3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน   
    3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย 
     เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
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      - คนไทยทุกช่วงวัยมีศักยภำพ ควำมมั่นคงในชีวิต และมีครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น 
     ตัวช้ีวัด 
      - ร้อยละ 75 ของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยมีศักยภำพเพ่ิมขึ้น 
      - ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีควำมเข้มแข็งอบอุ่น 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
      3.1.2 ส่งเสริมให้ประชำกรแต่ละช่วงวัยเข้ำถึงสิทธิ สวัสดิกำร และบริกำร
ต่ำงๆ ของภำครัฐ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มด้อยโอกำส และกำรพัฒนำทักษะอำชีพส ำหรับ
แรงงำนเพ่ือสร้ำงรำยได้และควำมม่ันคงในชีวิต   
      3.1.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมอบอุ่น จริยธรรมและคุณธรรมในกลุ่มปฐมวัย 
วัยเรียน วัยแรงงำนและวัยผู้สูงอำยุ ตลอดจนภูมิคุ้มกันจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของเด็กวัยรุ่น   
    3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต    
     เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  
      - ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มำตรฐำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้น มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง ตอบสนองควำมต้องกำรของคน   
ทุกช่วงวัยและมีศักยภำพท่ีสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
     ตัวช้ีวัด 
      - อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำของ IMD     
ดีขึ้นจำกปี 2560 ไม่น้อยกว่ำ 2 อันดับ 
      - ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
      - ร้อยละของก ำลังแรงงำน (อำยุ 15-59 ปี) ที่มีกำรศึกษำระดับชั้นมัธยม 
ศึกษำตอนต้นขึ้นไปเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 55.75 
      - ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง (ควำมเร็ว        
ไม่ต่ ำกว่ำ 30 Mbps) ร้อยละ 90 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
      3.2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำร
เรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษำ และคุณลักษณะที่จ ำเป็นส ำหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำ พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบ     
สหวิทยำกำร กำรปฏิบัติจริง กำรสร้ำงสมรรถนะควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในสำขำวิชำหรืออำชีพตำม   
ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน รวมทั้งเร่งรัดกำรยกระดับกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ในกำรศึกษำทุกระดับทกุประเภทกำรศึกษำ 
      3.2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบและมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
พัฒนำระบบและกลไกลกำรทดสอบ กำรวัดและกำรประเมินควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในทุก
ระดับ กำรศึกษำ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย พัฒนำระบบคลังข้อสอบเพ่ือวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
มำตรฐำน ครอบคลุมกำรวัดควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนำมำตรฐำนและระบบ    
กำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำท้ังกำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
      3.2.3 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำคุณภำพครู คณำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรผลิตและพัฒนำครู ตำมควำมต้องกำรใช้ครูทั้งเชิงปริมำณและ
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คุณภำพพัฒนำสถำบันกำรศึกษำที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถำนศึกษำที่เป็นหน่วยปฏิบัติกำรสอนให้มี
คุณภำพและมำตรฐำนในสำขำวิชำที่สถำบันกำรศึกษำเชี่ยวชำญ รวมทั้งพัฒนำศักยภำพครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้ (Facilitator) ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ (Motivation) ผู้สร้ำงแรง
บันดำลใจ (Inspiration) ผู้ให้ค ำปรึกษำและชี้แนะ (Coaching & Mentoring) และเพ่ือแก้ปัญหำกำรสอน   
ไม่ตรงวุฒิ สอนคละชั้น และกำรสอนในสำขำขำดแคลนให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
      3.2.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพและมำตรฐำน เชื่อมโยงผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รวมทั้งกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกล ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครู ตลอดจน
เสริมสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนรู้มีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและมีคุณภำพสนับสนุนกำรบูรณำกำรโครงข่ำยสื่อสำร
โทรคมนำคมเพ่ือกำรศึกษำ และกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ให้สำมำรถเชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      3.2.6 ส่งเสริมกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (3-5ปี) กำรจัดกำรศึกษำกลุ่มเฉพำะ
ด้ำนเฉพำะทำง และกลุ่มที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษในทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กทุกสังกัด บูรณำกำรฐำนข้อมูลและพัฒนำระบบติดตำมเด็กออกกลำงคันและเด็กที่อยู่นอก
ระบบกำรศึกษำ สร้ำงกลไกลควำมร่วมมือพัฒนำระบบกำรสะสมและเทียบโอนผลกำรเรียนกำรศึกษำ  
ในระบบ นอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน รวมทั้งปรับระบบกำรศึกษำ
ให้ผู้เรียนสำยสำมัญและสำยอำชีพเรียนข้ำมสำยได้ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีควำม
หลำกหลำยเอื้อต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโต
จำกภำยใน 
    4.3 กำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำย ุ
     เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
      - ผู้สูงอำยุมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
           - ผู้สูงอำยุมีสุขภำวะที่ดี 
      - สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม 
     ตัวช้ีวัด 
      - เครือข่ำยที่มีกิจกรรมเตรียมประชำกรเพ่ือเป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพเพ่ิมข้ึน 
      - จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เข้ำถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรดูแลและ
ส่งเสริมสุขภำวะที่ดีของผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น 
      - ผู้สูงอำยุเข้ำถึงระบบบริกำรทำงสังคมในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
      - สัดส่วนของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในบ้ำนทีม่ีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเพิ่มข้ึน 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
      4.3.1.พัฒนำกลไกในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมของผู้สู งอำยุ     
สร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมทำงสังคมของผู้สูงอำยุ พัฒนำและ
บูรณำกำรระบบฐำนขอ้มูลผู้สูงอำยุ 
      4.3.2 ส่งเสริมวิจัย ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีกำรดูแล
สุขภำพผู้สูงอำยุให้ผู้สูงอำยุใช้ชีวิตได้อย่ำงมีคุณค่ำ ลดภำวะพ่ึงพิง และมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
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      4.3.3 พัฒนำระบบกำรดูแลและกำรคุ้มครองทำงสังคมผู้สูงอำยุระยะยำว สร้ำงเสริม 
บุคลำกรผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ควบคู่กับกำรส่งเสริมกลไกระดับชุมชนเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ตำมล ำพังและที่อยู่ใน
ภำวะพ่ึงพิง 
      4.3.4 ส่งเสริมกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกให้เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมผู้สูงอำยุ 
    4.4 กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
      - ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิต โดยพึงพำตนเองได้อย่ำงมั่นคง พอประมำณ 
     ตัวช้ีวัด 
      - ครัวเรือนที่ส่งเสริมมีรำยได้พอเพียงต่อกำรด ำรงชีวิตสูงกว่ำเส้นควำมยำกจน 
      - จ ำนวนชุมชนที่มีกำรฟ้ืนฟูแหล่งอำหำร พืชท้องถิ่นของชุมชน และควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 
      - จ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิต 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
      4.4.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 38 แห่ง 
และพ้ืนที่ขยำยผลโครงกำรหลวง โดยสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้  ส่งเสริมอำชีพ ฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ทรัพยำกร รวมทั้งพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
      4.4.2 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดเผยแพร่โครงกำร       
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริพัฒนำขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชนในพื้นท่ีอย่ำงเป็นรูปธรรม 
      4.4.3 สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในด้ำนกำรเกษตร    
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุข กำรส่งเสริมอำชีพ กำรคมนำคมและกำรสื่อสำร สวัสดิกำร
สังคม และกำรศึกษำ กำรพัฒนำแบบบูรณำกำรและอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เกิด
ควำม “พออยู่  พอกิน” สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
   5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน   
    5.2 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม  
     เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
      - ขยะได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
      - ประชำชนอยู่ในสภำพแวดล้อมที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนดีขึ้น 
     ตัวช้ีวัด 
      - ขยะมูลฝอยชุมชนมีกำรน ำกลับมำใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ 5.37 ล้ำนตัน 
      - ขยะมูลฝอยชุมชน 10.74 ล้ำนตัน ของเสียอันตรำยชุมชน 0.087 ล้ำนตัน 
มูลฝอยติดเชื้อ 0.048 ล้ำนตัน และกำกอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำย 2.24 ล้ำนตัน ได้รับกำรจัดกำรอย่ำง
ถูกต้อง 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
      5.2.1 ส่ งเสริมกำรลดกำรเกิดขยะมูลฝอยที่ ต้ นทำง เสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเสียอันตรำย และกำรน ำขยะ
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ไปใช้ประโยชน์รวมถึงตั้งพ้ืนที่ต้นแบบในกำรลดและคัดแยกขยะ ดู แลคุณภำพชีวิตประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบ 
   6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
    6.1 กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
      - สังคมไทยมีภำพลักษณ์กำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตดีขึ้น 
 
     ตัวช้ีวัด 
      - ระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตเปลี่ยนแปลงดีขึ้น โดยประเทศไทย
ได้รับกำรประเมินค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ 44 
ในปี 2561 
     นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
      6.1.1 สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึก และปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม กำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ สร้ำงค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตและ
ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือและให้ใช้กับทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุน           
กำรขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ของนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร ภำคธุรกิจ เอกชนและภำคประชำสังคม เพ่ือกำร
ต่อต้ำนทุจริต เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึ ง
กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ 
      6.1.2 เสริมสร้ำงกลไกลกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกเพ่ือยับยั้ง และสกัดกั้น
กำรทุจริต ปฏิรูปกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีประสิทธิภำพเท่ำทันต่อพลวัตของ
กำรทุจริตและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล น ำไปสู่ระบบรำชกำรที่โปร่งใส 
 
 

 7. จุดเน้นนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
   ด้วยรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวำคม 2559 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำแต่งตั้งใหน้ำยธีระเกียรติ เจรญิเศรษฐศิลป์ เปน็รัฐมนตรวี่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งในวันที่  20 
ธันวำคม 2559 นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรทั้งสองท่ำน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล  ได้มอบนโยบำยและ
จุดเน้นเชิงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีสำระส ำคัญ  
   7.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำย            
ด้ำนกำรศึกษำ ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำนของพระองค์
ท่ำนถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบำย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำนในสังกัด ดังนี้ 
    1) พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร       
เทพยวรำงกูร มีใจควำมส ำคัญว่ำ (1) “กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้ำน คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อำทิ กำรสร้ำง
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงำม (Character Education)” 
    2) สืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระรำชกระแสฯ ทรงพระรำชทำนในวโรกำสต่ำง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และกำรศึกษำ 
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     (1) นักเรียน 
      “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้ำหลัง 
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพื่อให้คนเก่งได้ล ำดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
      “ครูไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังควำมดีให้
นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท ำเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
      “เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมำกขึ้น  
จะได้มีควำมสำมัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
      “ท ำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
     (2) คร ู
      “เรื่องครูมีควำมส ำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครูเพรำะ จ ำนวน
ไม่พอ และครูย้ำยบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล
ตำมที่ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้เหมำะสม และปลูก
จิตส ำนึกโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ทำง
วิชำกำรในสำขำที่เหมำะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ   
มีควำมรักควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีควำมผูกพันและคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของตน   
ไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ” (11 มิ.ย.2555) 
      “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอำยุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง”    
(6 มิ.ย.2555) 
      “ปัญหำปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนต ำรำส่งผู้บริหำรเพ่ือให้ได้
ต ำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
ระบบไม่ยุติธรรม เรำต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำมดีควำมชอบ   
หำกคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมำกคือมีคุณภำพและปริมำณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
      “ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บำงส่วน หำกนักเรียน
ต้องกำรรู้ทั้งหมดวิชำ ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้น จะเป็นกำรสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว    
ก็ตำม” (5 ก.ค.2555) 
   7.2 กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
    กระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ
ที่จะด ำเนินกำร 6 ด้ำน คือ  
     (1) ควำมมั่นคง  
     (2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
     (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
     (4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
     (5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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   7.3 จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
     1) ด ำเนินกำรอยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
     2) ทุกโครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้นควำมโปร่งใส และต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรร์ัปชั่น 
     3) กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีกำรด ำเนินกำร
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร พุทธศักรำช …. 
     4) ด ำเนินกำรเร่งด่วนตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีให้เห็นผลกำรด ำเนินกำรเป็นรูปธรรม 
   7.4 จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรด ำเนินงำนและโครงกำรส ำคัญของ 
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำนเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
    1) ด้ำนควำมม่ันคง 
     แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน  
      เน้นกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเกิดควำมปรองดอง ควำมสำมัคคี เพ่ือนช่วยเพ่ือน
โดยใช้รูปแบบ Active Learning 
    2) ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
      2.1) กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ 
       2.1.1) พัฒนำวิชำภำษำอังกฤษในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง  
       2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 
       2.1.3) พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยปี 2560 
จะด ำเนนิกำรเป็นกลุ่มเล็กโดยกำรสนับสนุนของสถำนทูตประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
      2.2) กำรเรียนกำรสอนระดับอำชีวศึกษำในรูปแบบประชำรัฐ ให้พิจำรณำแนว
ทำงกำรปรับโรงงำนเป็นโรงเรียน 
 
 
 
    3) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
     แนวทำงหลัก 
      3.1) กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
       3.1.1) กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
        1) กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงระดับ          
ชั้นอนุบำล 3 (เด็กอำยุ 3 - 5 ปี)  
        2) หน่วยงำนอ่ืน อำทิ กระทรวงมหำดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก  
       3.1.2) กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
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        1) เรื่องคุณธรรม เน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยำวชน
และต่อยอดกำรสร้ำงควำมดี ซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
และโครงกำรยุวทูตควำมดี 
        2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์” 
       3.1.3) กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน  
        1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
        2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชำซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชำ
ภูมิศำสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชำ ICT และ Design and Technology เป็นกำรสนับสนุน
ช่วยเหลือจำกประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ 
        3) เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนโดยเฉพำะกำรอ่ำนให้เด็กอนุบำลฟังและกำร
ปรับปรุงห้องสมุด 
        4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นกิจกรรม/วิธีกำรย่อย โดยเฉพำะ
รองรับผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education 
       3.1.4) กำรวัดและประเมินผล  
        1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
        2) กำรประเมินผล O–Net ในวิชำสังคมศึกษำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นผู้ประเมิน ส ำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
        3) กำรออกข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรในรูป
คณะท ำงำนออกข้อสอบ 
      3.2) กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       3.2.1) กำรสรรหำครู  
        1) โครงกำรพัฒนำครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น มอบให้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นหน่วยงำนหลักด ำเนินกำรสรรหำครู 
(กำรผลิต รูปแบบกำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรติดตำม พร้อมกำรพัฒนำ) 
        2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู 
       3.2.2) กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอน 
       3.2.3) กำรพัฒนำครู กำรอบรมคร ู
        1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับวิทยฐำนะ 
และกำรได้รับใบอนุญำตวิชำชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ/เห็นชอบ 
        2) หน่วยด ำเนินกำร ให้หน่วยงำนกลำงกำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    4) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
     แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
      4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน ( ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
บริหำรจัดกำร 
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      4.2 เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ด้ำนสื่อและองค์ควำมรู้  รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล              
อย่ำงสร้ำงสรรคแ์ละรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  
      4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพ่ือสร้ำงควำม 
เท่ำเทียมในกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House    
    5) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
      กำรสร้ำงจิตส ำนึก/ควำมตระหนักในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและหลักปรัชญำ  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
    6) ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 
     แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
      6.1) เรื่องกฎหมำย 
       เตรียมควำมพร้อมเก่ียวกับกฎหมำยกำรศึกษำ เพ่ือรองรับร่ำงรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.... จ ำนวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
       6.1.1) กฎหมำยหลัก 
        1) พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

       2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
       3) พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ 
        : จัดตั้งคณะกรรมกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 
      6.1.2) กฎหมำยรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ 
       1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่..) พ.ศ.... 
       2) พ.ร.บ. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       3) พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. 
       4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยำฐำนะและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู 
       5) พ.ร.บ. กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... 
       6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
       7) พ.ร.บ. กำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
       8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. .... 
       9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนำครู พ.ศ. .... 
     6.2) ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     6.3) กำรจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
     6.4) กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่ 

        ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นฐำนใน
กำรขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  7.5 กำรขับเคลื่อน ก ำกับและกำรติดตำมกำรน ำจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ 
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   1) ให้ส่วนรำชกำร หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำม
จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรระดับกระทรวงและระดับหน่วยงำนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน 

   2) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลักและก ำหนดกรอบกำร
ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 

    2.1 จัดตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรน ำจุดเน้นเชิงนโยบำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนและติดตำม ประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

    2.2 ติดตำมกำรน ำจุดเน้นเชิงนโยบำยนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ประกอบด้วย กำร
ประชุมติดตำมรำยไตรมำส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งกำรรำยงำนข้อมูลเป็นเอกสำร/e-report และ
กำรตรวจรำชกำร 

    2.3 จัดท ำรำยงำนและสรุปผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้
ปรำกฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดำห์สุดท้ำยของเดือน) 

 
 8. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
  กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำร
ด ำเนินงำน และสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยก ำหนดสำระส ำคัญ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์ 
    “มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภำพชีวิตที่ดี  มีควำมสุขในสังคม”  
   พันธกิจ 
    1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล 
    2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
    3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
   เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ   
    1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 
    2. ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
    3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
    4. คนไทยได้รับโอกำสในเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ และทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตำมหลัก          
ธรรมำภิบำล 
   ตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก   
    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำ  
    2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนจำกกำรทดสอบระดับชำติ 
    3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
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    4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  
    5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ 
    6. ร้อยละควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงผู้ประกอบกำรที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำที่ท ำงำนให้    
    7. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำได้งำนท ำ หรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี    
    8. ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับกำรเผยแพร่/
ตีพิมพ์  
    9. ร้อยละขององค์ควำมรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหำชุมชน
ท้องถิน่  
    10. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยอำยุ 15 - 59 ปี  
    11. ร้อยละของก ำลังแรงงำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป  
    12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุ 15-17 ปี 
    13. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
    14. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ 
   ยุทธศำสตร์ 
    1. ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล    
    2. ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
    3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร   
ของกำรพัฒนำประเทศ    
    4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  
    6. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ   
 

 9. แผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)   
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรในระยะ 5 ปี โดยก ำหนดสำระส ำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ 
    กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ  
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   พันธกิจ    
    1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
    2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน   
    3. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
   เป้ำประสงค์รวม   
    1. ระบบบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ   
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    2. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และเท่ำเทียม 
    
   ประเด็นยุทธศำสตร์   
    1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ   
    2. พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำรและ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
    3. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
    4..ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำและ   
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต   
    5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ   
   เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์    
    1. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ   
    2. ผู้รับบริกำรมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำร กำรบริกำร และ
กำรเรียนรู้   
    3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ   
    4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม   
    5. ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพมีศักยภำพ           
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
 

 10. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   วิสัยทัศน์  
    มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม 
   พันธกิจ 
    1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล 
    2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
    3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
   ยุทธศำสตร์  
    1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของกำรพัฒนำประเทศ 
    4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
  
 6..ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม         
ในกำรจัดกำรศึกษำ   

  เป้ำหมำยหลัก   
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   1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต   

   2. ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ   

   3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน  

   4. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต    

   5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน 

  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำ
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลำกหลำยสอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

   2. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท
กำรศึกษำให้ทันสมัย สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

   3. ส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพ่ือกำรผลิตสื่อ 
กำรเรียนกำรสอน ต ำรำเรียนที่มีคุณภำพ รวมทั้งต ำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
   4. ปรับปรุงระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

   5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 

   6. วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 

   7. ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

   8. เร่งรัดพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจ ำกำรที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอน
คละชั้นและครูในสำขำวิชำที่ขำดแคลน 

   9. สร้ำงขวัญก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์ และบุคลกรทำงกำรศึกษำ 

   10. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ         
ให้มีประสิทธิภำพ 

   11. เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำขำที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยำบำล 

   12. เร่งผลิตและพัฒนำสมรรถนะก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

   13. ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรอำชีวศึกษำ เร่งปรับค่ำนิยม และวำงรำกฐำนทักษะอำชีพ
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   14. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับ  

   15. เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐ ทั้งระหว่ำงองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ  

   16. ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

   17. ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน
ในทุกกพ้ืนที่ครอบคลุมถึงคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ 
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   18. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ และกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ควำมสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

   19. เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง 

   20. จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 

   21. เร่งพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ  
มีควำมหลำกหลำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 

   22. พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำร         
ที่ทันสมัยและไม่ซ้ ำซ้อน ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ  

   23. พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ ระบบ
กำรรำยงำนผลของฐำนข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้เป็นเอกภำพ     
เป็นปัจจุบันและมีมำตรฐำนเดียวกัน 

   24. ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ น ำมำใช้เพ่ิมคุณภำพกำรเรียนรู้     
อย่ำงเป็นระบบ 

   25. จัดหำอุปกรณ์/ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียงอย่ำงเพียงพอ 
ทั่วถึง และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

   26. ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้น
ด้ำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลำง และในพ้ืนที่ระดับภำค/จังหวัด 

   27. พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ/กำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 

   28. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตอบสนองกำรสร้ำงอำชีพและเพ่ิมคุณภำพชีวิต  
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

   29. เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

   30. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็น
ภำคีหุ้นส่วนกับองค์กร ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ  

   31. ส่งเสริมและขยำยผลให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมพร้อม 
พัฒนำเป็นสถำนศึกษำนิติบุคคลในก ำกับ  

 

11. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559               
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
สรุปได้ดังนี้  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

  1. กำรจัดงำนเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ์ โดยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 88 พรรษำ 5 ธันวำคม 2558 ภำยใต้ชื่องำน “เทิดไท้พระ 
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ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” มีผู้บริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร ข้ำรำชกำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
นั กศึกษำ และประชำชน เข้ ำร่วมงำนจ ำนวนมำก เมื่ อวันเสำร์ที่  5 ธันวำคม 2558 ที่ บริ เวณหน้ ำ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยจัดให้มีกิจกรรมคำรำวำนจิตอำสำ เพ่ือบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตำมสถำนที่ต่ำงๆ     
จัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษำ 7 รอบ 12 สิงหำคม 2559 ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหำคม 2559 โดยมีผู้บริหำร องค์กรในก ำกับ 
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำรเข้ำร่วมพิธี โดยจัดให้มีกำรแสดงบนเวทีกลำงจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของกระทรวงศึกษำธิกำร จัดท ำหนังสือบันทึกประวัติศำสตร์ “ปั่นเพ่ือพ่อ” จัดท ำหนังสือ
บันทึกประวัติศำสตร์ “ปั่นเพ่ือพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นของที่ระลึกกิจกรรม Bike for Dad ในวันที่ 11 
ธันวำคม 2558  

  2. กำรยกร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) เป็นกำรวำงแผนระยะกลำงเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

  3. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 10 นโยบำย ได้แก่ นโยบำยที่ 1 กำรแก้ปัญหำกำร
อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2557 สถำนศึกษำที่มีนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้มำกที่สุด 
คือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 9,810 แห่ง นโยบำยที่ 2 กำรแก้ปัญหำกำรออกกลำงคัน พบว่ำ ใน
แต่ละปีจะมีนักเรียนออกกลำงคันมีจ ำนวนลดน้อยลง นโยบำยที่ 3 กำรพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์สร้ำงสรรค์ พบว่ำหน่วยงำน สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน        
ของสถำนศึกษำในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์สร้ำงสรรค์ให้แก่นักเรียน นโยบำยที่ 4 กำรปลูกฝัง
คุณลักษณะในเรื่องกำรรู้จักหน้ำที่ของตนเอง พบว่ำ สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรปลูกฝังคุณลักษณะที่         
พึงประสงค์ นโยบำยที่ 5 กำรพัฒนำครูด้ำนเทคนิค ทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้เรียนอย่ำงสนุก
และมีควำมสุขต่อกำรเรียนรู้.พบว่ำ จ ำนวนและร้อยละของครูที่มีเทคนิคทักษะตำมขั้นตอนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ท ำให้เรียนอย่ำงสนุกและมีควำมสุขต่อกำรเรียนรู้รวมทุกสังกัด ชั้นที่ 1-3 ในปีกำรศึกษำ 2558     
ในภำพรวมประเทศ มีครูจ ำนวน 266,526 คน นโยบำยที่ 6 กำรพัฒนำทักษะ ภำษำอังกฤษ พบว่ำ หน่วยงำน 
และสถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือทักษะภำษำอังกฤษของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำงๆ 
เช่น จัดครูต่ำงชำติสอนทักษะกำรสื่อสำรทุกระดับชั้น ควบคู่กับครูไทยมีกิจกรรมหน้ำเสำธงยำมเช้ำ นโยบำยที่ 7  
กำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ของนักเรียน พบว่ำ หน่วยงำนและสถำนศึกษำในเขตตรวจรำชกำรมีทั้งโรงเรียน
ที่เป็นโรงเรียนน ำร่อง และบำงโรงเรียนถึงแม้จะไม่ได้เข้ำร่วมเป็นโรงเรียนน ำร่องก็ได้มีกำรจัดกิจกรรม    
“ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” คู่ขนำนกันไป พบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่มีควำมสุขและสนุกกับกำรเรียนในรูปแบบ
ใหม่ๆ นโยบำยที่ 8 กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมมีกำรจัดประชุมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ผู้เกี่ยวข้องระดับเขตพ้ืนที่ เพ่ือแนะน ำช่วยเหลือโรงเรียน จัดอบรมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ให้กับบุคลำกร  ที่เกี่ยวข้อง นโยบำยที่ 9 กำรจัดกำร
ศึกษำในระบบทวิศึกษำ มีกำรปรับปรุงหลักสูตรรำยวิชำพ้ืนฐำน และมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
ผู้ปกครองและนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในส่วนของอำชีวศึกษำได้สนับสนุนในด้ำนกำรรับนักเรียน
เข้ำฝึกงำน และฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำรต่ำงๆ นโยบำยที่ 10 กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะ พบว่ำ 
สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะ มีกำรปฏิบัติตำม Road map จัดกำรขยะมูลฝอยและ
ของเสียที่มีอันตรำย มีกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้และปลูก จิตสำนึก ให้แก่นักเรียน และก ำหนดให้มีหลักสูตร
กำรเรียนเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  
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  4. กำรพัฒนำ เผยแพร่ ติดตำม และบังคับใช้กฎหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
จัดท ำแผนกำรเสนอร่ำงกฎหมำยในระยะ 1 ปี จ ำนวน 8 ฉบับ ได้แก่ 1) พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทย
ฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่  3) พ.ศ.2558 ซึ่ง
ประกำศใช้เป็นกฎหมำยแล้ว 2) พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ พ.ศ. ... 
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 3) พระรำชบัญญัติสถำบันเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. … 
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรปรับแก้ร่ำงตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
กระทรวงกำรคลัง4) พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. …  ซึ่งอยู่
ระหว่ำงปรับปรุงแก้ไขร่ำงของสถำบันพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 5) พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ซึ่งอยู่ระหว่ำงปรับแก้ไขร่ำงให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูป
โครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร 6) พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ …) พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ระหว่ำงปรับแก้ไข
ร่ำงให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร7) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำนอกโรงเรียน พ.ศ. ... 
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรปรับแก้ไขร่ำงตำมที่คณะรัฐมนตรีเสนอและส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง         
8) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ซึ่งอยู่ระหว่ำงปรับแก้ไข
ร่ำงให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร และจัดฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมำย จ ำนวน 5 หลักสูตรให้กับผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน 407 คน 

  5. กำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ได้มีกำรน ำเด็กและเยำวชนดีเด่น   
ที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติ จ ำนวน 769 คน เข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี เพ่ือรับโล่และประกำศนียบัตร
และรับฟังโอวำทจำกนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2559และจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ในวันเสำร์ที่ 
9 มกรำคม 2559  

  6. กำรสนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับต่ำงประเทศ .โดยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะประธำนสภำรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภำซีเมค) เดินทำง
เยือนประเทศมำเลเซีย เพ่ือเยี่ยมชมศูนย์ระดับภูมิภำคว่ำด้วยกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์       
ของซีมีโอ-เรคแซม ณ เมืองปีนัง และมอบรำงวัลให้แก่นักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ ที่เข้ำร่วมกำรประชุม 10th 
Regional Congress on Search for SEAMEO Young Scientists (SSYS) ในหั วข้ อ “Youth Innovation 
for Sustainability” เดินทำงเยือนสำธำรณรัฐสิงคโปร์ เพ่ือเยี่ยมชมศูนย์ซีมีโอเรลค์ (SEAMEO Regional 
Language Center-RELC) และเป็นประธำนเปิดกำรประชุมนำนำชำติของศูนย์ซีมีโอเรลค์ ครั้งที่ 51  
เดินทำงเยือนสำธำรณรัฐอินโดนีเซียเพ่ือพบปะหำรือกับผู้อ ำนวยกำรศูนย์ระดับภูมิภำคขององค์กำรรัฐมนตรี
ศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) 
เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำนด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงกันและ
เดินทำงไปเยือนติมอร์ เลสเต เพ่ือสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนต่ำงๆ ระหว่ำงไทย - ติมอร์ เลสเต มีกำรลงนำมควำมตกลงควำมร่วมมือ โดยจัดพิธีลงนำมใน
บันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและรัฐบำล    
แห่งสหรำชอำณำจักรใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ด้ำนควำมร่วมมือกำรส่งเสริมกำรสอนภำษำอังกฤษ    
(2) ด้ำนควำมร่วมมือด้ำนสะเต็มศึกษำ (STEM Education) และ (3) ด้ำนควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ  

  7. โครงกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร สืบเนื่องจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำกำรทุจริตกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ 
ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำน และได้มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร พบว่ำ ส ำนักงำน
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ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีเรื่องทุจริต 224 เรื่อง โดยได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 77 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
146 เรื่อง และยังไม่ได้ด ำเนินกำร 1 เรื่อง มีกำรประเมินมำตรฐำนควำมโปร่งใสของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมขั้นตอนกระบวนกำรและเกณฑ์กำรประเมินควำมโปร่งใส
ทั้ง 4 มิติ 13 ตัวชี้วัดที่ส ำนักงำน ก .พ.ก ำหนด ซึ่งผลกำรประเมินมำตรฐำนควำมโปร่งใสตำมเกณฑ์ 
กำรประเมินควำมโปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ด ำเนินกำรได้คิดเป็นร้อยละ 99.6 และมีกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเป็นหน่วยงำน ผู้ประเมิน
ด ำเนินกำรตรวจสอบและจัดท ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1. กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนเอกชนได้รับงบประมำณสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 28,461,040,090 บำท สำมำรถจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบำล 1-ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 3,492 โรง นักเรียน 2,056,594 คน 
และจัดสรรเงินอุดหนุนค่ำครองชีพชั่วครำวครูโรงเรียนเอกชนที่มีวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 1,289 คน 
ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 6,536.3591 บำท ใช้ไป 
2,408.9681 บำท มีผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นฐำนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน 
1,235,195 คน จำกเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ที่ 1,325,462 คน คิดเป็นร้อยละ 93.18    

  2. เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ด ำเนินกำรพัฒนำ กศน.ต ำบล เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงและกระจำยโอกำสในกำรเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตในชุมชน โดยกำรปรับบทบำทภำรกิจของกศน.ต ำบลให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและบริบท
ของพ้ืนที่ ตลอดจนรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียนมำกขึ้น ภำยใต้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 4 ศูนย์เรียนรู้ 
ประกอบด้วย (1) ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ ำต ำบล  (2) ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนำประชำธิปไตยประจ ำต ำบล (3) ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและ (4) ศูนย์กำรศึกษำตลอดชีวิตชุมชน 
มีกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชนในทุกต ำบล โดยประกำศจัดตั้งแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน 
จ ำนวน 7,137 แห่ง เพ่ือสร้ำงและกระจำยโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชำชนมีกำรส่งเสริม   
กำรเรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนำคุณภำพชีวิต  โดยด ำเนินกำร โครงกำรบรรณสัญจร (Book Voyage)      
เพ่ือประชำสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวนรับบริจำคหนังสือและสื่อส่งเสริมกำรอ่ำนให้แก่ห้องสมุดประชำชน
และบ้ำนหนังสือชุมชน ส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำน “สร้ำงกำรอ่ำน เสริมกำรเรียนรู้” โดยด ำเนินจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำนตลอดปีในห้องสมุดประชำชน จ ำนวน 909 แห่ง มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งมีจ ำนวนเด็กเข้ำร่วม 142,534 คน มีสมำชิกห้องสมุดประชำชนได้รับกำรพัฒนำตนเองด้วยกำร
ส่งเสริมกิจกรรมกำรอ่ำนตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจ จ ำนวน 536,173 คน  ส่งเสริมหมู่บ้ำนกำรเรียนรู้     
ตำมรอยพระยุคลบำทเพ่ือเป็นสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่กำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ และองค์
ควำมรู้กำรทรงงำนตำมแนวพระรำชด ำริผ่ำนสื่อรูปแบบต่ำงๆ และกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเพ่ือ สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริหรือโครงกำรที่เกี่ยวเนื่องจำก
พระรำชวงศ์ โดยจัดสรรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะล ำบำกในเขตพ้ืนที่สูงภำคเหนือ ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนตั้งแต่
เดือนธันวำคม 2558 ถึง เดือนพฤษภำคม 2559 ได้มีกำรมอบทุนไปแล้วจ ำนวนทั้งสิ้น 3 ,710 ทุน เป็นเงิน
จ ำนวน 18,550,000 บำท จัดตั้งศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์ ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม-
บรมรำชกุมำรี (ศูนย์ฝึกอำชีพรำษฎรในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธำนี) จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กและเยำวชนในถิ่น
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ทุรกันดำร เพ่ือสนองงำนตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี รวมทั้งส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้กับกลุ่มเป้ำหมำยทั่วและกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ  

  3. โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน เป็นโครงกำรที่สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำในกำรลด   
ควำมเหลื่อมล้ ำของทำงสังคม โดยสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศแก่นักเรียน นักศึกษำไทย ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร รวม 4 รุ่น จ ำนวน 3,093 คน มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว จ ำนวน 2 รุ่น แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 จ ำนวน 921 คน 
รุ่นที่ 2 จ ำนวน 915 คน โดยกลับมำท ำงำน (1) ภำคเอกชน ร้อยละ 73.7 (2) รับรำชกำร ร้อยละ 11.93 (3) 
ศึกษำต่อ ร้อยละ 10.73 (4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 1.4 และ (5) รัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 1.2 และมีผู้ที่
อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ จ ำนวน 1,257 คน แบ่งออกเป็นรุ่นที่ 3 จ ำนวน 689 คน 
และรุ่นที่ 4 จ ำนวน 568 คน  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

  1. กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในโรงเรียนเอกชน  ด ำเนินกำร
สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนเอกชน เช่น เงินอุดหนุนค่ำก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงโรงเรียนเอกชนกำรกุศล จ ำนวน 22 โรง เงินอุดหนุนสื่อกำรเรียนกำรสอน เงินอุดหนุนเงิน
พระรำชทำนรำงวัลโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวลให้กำรอุดหนุนเป็นกรณี
พิเศษ ฯลฯ และด ำเนินกำรพัฒนำครูทั้งระบบ อำทิเช่น 1) โครงกำร “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” มีโรงเรียน
เอกชนสมัครเป็นโรงเรียนน ำร่อง ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 216 โรงเรียน 2) โครงกำร
พัฒนำผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด จัดสรรงบประมำณเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยปีกำรศึกษำ 2558 ปีแห่งกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและ
ทักษะกำรคิดเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำเอกชนของคณะกรรมกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด และเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนโดยจัดสรรตำมสัดส่วนจ ำนวนครูโรงเรียน  
ในระบบ 76 จังหวัด 3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภำพสู่  4) โครงกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปีผู้บริหำรโรงเรียนกำรกุศลของวัดในพระพุทธศำสนำ 5) โครงกำรประชุมสัมมนำผู้บริหำร ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนประเภทอำชีวศึกษำด ำเนินกำรชี้แจงนโยบำยและแนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบใหม่ตำมนโยบำยของรัฐบำล 6) โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรแนะแนว
กำรศึกษำต่อเพ่ือปรับภำพลักษณ์และสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 7) โครงกำรส่งเสริมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในโรงเรียนนอกระบบ 8) โครงกำรจัดท ำแผนและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 9) โครงกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ภำคใต้ 10) โครงกำรประชุมสัมมนำกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน 11) โครงกำรประชุมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิวิชำชีพโรงเรียนนอกระบบ เป็นต้น    
มีกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีวศึกษำและสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียนโรงเรียนเอกชน โดยจัดตั้ง “ศูนย์ฝึก
อำชีพ” ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชำชีพ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชำชีพได้รับ
กำรฝึกทักษะอำชีพเพ่ือน ำไปใช้งำนและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน รวมทั้งสิ้น 44 ศูนย์ 44 หลักสูตร ด ำเนินกำร
ตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเอกชน กำรพัฒนำศักยภำพครูภำษำไทย วิทยำศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์  

  2. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  ด ำเนินกำร          
กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์จัดกำรศึกษำนอกระบบระดับพ้ืนฐำน โดยด ำเนินกำรปรับปรุงและเพ่ิมเติม
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หลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551       
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ใน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ยกระดับกำรศึกษำให้กับพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) ให้จบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) ที่สมัครเข้ำยกระดับกำรศึกษำในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 
จ ำนวน 2,782 คน แบ่งเป็น (1) แบบพบกลุ่ม จ ำนวน 1,929 คน (2) แบบทำงไกล จ ำนวน 116 คน และ 
(3) เทียบระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 737 คน มีกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) จัดและพัฒนำกำรศึกษำทำงไกล โดยจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
โดยวิธีเรียนทำงไกล และจัดสัมมนำสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

  3. กำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบผ่ำนทีวีสำธำรณะ (ติวเข้มเต็มควำมรู้) เป็นกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำในและนอกระบบ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (ETV) สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถำนี
วิทยุโทรทัศน์อ่ืนๆ ซึ่งมีกลุ่มเป้ำหมำยที่รับชมรำยกำรผ่ำนช่องทำงสื่อและกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 2,449,731 คน 
จ ำแนกเป็นทำงเว็บไซต์ www.etvthai.tv จ ำนวน 1,324,754 วิว ร่วมกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มควำมรู้สัญจร 
จ ำนวน 8,599 คน และทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ ETV สถำนีวิทยุโทรทัศน์ NBT สถำนีโทรทัศน์อ่ืนๆ        
และทำงแผ่นดีวิดี จ ำนวน 1,116,378 คน  

  4. กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมลูกเสือ       
ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน โดยเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือนำนำชำติ ณ สำธำรณรัฐ ส่งเสริมเยำวชน
ลูกเสือ   มีระเบียบวินัยในสังคม ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จัดค่ำยเยำวชน   
คนรุ่นใหม่ใฝ่ค่ำนิยม โดยด ำเนินกำรโอนจัดสรรงบประมำณ เพ่ือจัดโครงกำรค่ำยเยำวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่ำนิยม 
15 รุ่นๆ ละ 200 คน จ ำแนกเป็น (1) ศูนย์เสมำรักษ์ ประจ ำส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 แห่ง จ ำนวน 12 
รุ่น ด ำเนินกำรจัดแล้ว 11 รุ่น และ (2) ศูนย์เสมำรักษ์ กระทรวงศึกษำธิกำรและศูนย์เสมำรักษ์ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จ ำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 2,942 คน จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์   
ยุวกำชำด จัดกิจกรรมกำรชุมนุม ยุวกำชำด 13 จัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้ำงสรรค์สังคมไทย        
เป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงสถำบันครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภำพที่ดี เกิดควำมรัก ควำมอบอุ่น มีควำมกตัญญู 
ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ มีควำมรักชำติ รวมทั้งมีควำมเป็นพลเมือง พัฒนำส่งเสริมศักยภำพกำรตรวจ 
ติดตำม ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ด ำเนินกำรโอนจัดสรรงบประมำณไปยังศูนย์เสมำรักษ์ประจ ำ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1-12 และฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ/ยุวกำชำด อำทิเช่น 
อบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำ ยุวกำชำด และส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษำ
โรงเรียนเอกชน และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ “ค่ำยลูกเสือ” จ ำนวน 10 แห่ง 

  5. กำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดย
กำรให้ทุนกำรศึกษำรำยปีต่อเนื่องให้กับทำยำทผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ในปีกำรศึกษำ 2558 จัดสรรให้กับนักเรียนทุน จ ำนวน 6,020 คน เป็นจ ำนวนเงิน 
57,829,000 บำท ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 893 คน เป็นจ ำนวนเงิน 8,072,000 บำท ส่วนกำรพัฒนำ     
กำรจัดกำรศึกษำเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้พัฒนำผู้บริหำร ครูโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สถำบันศึกษำปอเนำะ และศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำนและหลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบบูรณำกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
ในโครงกำรตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีให้มีคุณภำพ จ ำนวน 15 แห่ง
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พัฒนำครูสอนศำสนำอิสลำมในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือลดภำระและช่วยเหลือผู้ปกครองในพ้ืนที่ที่มีฐำนะ
ยำกจนให้มีโอกำสส่งลูกหลำนเข้ำถึงสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ 199 โรง นักเรียน 81,061 คน พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เบิกจ่ำยเงินพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คนละ 1,000 บำท ต่อเดือน 
ให้แก่ข้ำรำชกำร 183 คน และพนักงำนรำชกำร 608 คน รวมทั้งสิ้น 791 คน และอุดหนุนเงินพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ส ำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 8,816 คน ๆ ละ 2,500 บำท/เดือน และ
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในสถำนศึกษำเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 
74,526 คน จัดโครงกำรส่งเสริมภำษำเพ่ือกำรเรียนรู้และสื่อสำร มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 12,273 คน 
โครงกำรเยำวชนสำนสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำบัน
ศึกษำปอเนำะ ส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู นักศึกษำ     
ในสถำบันศึกษำปอเนำะ จ ำนวน 1,264 คน และมีกำรจัดฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนอำชีพและจัดมุมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมบริบทของสถำบันศึกษำปอเนำะต้นแบบใน 5 จังหวัดชำยแดนใต้ จ ำนวน 75 แห่ง      
จัดโครงกำรกีฬำ กศน.สำยสัมพันธ์ชำยแดนใต้ ฝึกอำชีพจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมแนวทำงโรงเรียนพระดำบส    
จัดอบรมกระบวนกำรเรียนรู้ฝึกทักษะอำชีพระยะสั้นและพัฒนำคุณภำพชีวิต  

  6. กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต โดยด ำเนินโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน (กศน.     
ฝึกอำชีพให้ประชำชน หนึ่งคนหนึ่งอำชีพ) โดยมุ่งเน้นกำรฝึกอำชีพในรูปแบบของกลุ่มสนใจ และในรูปแบบ
ชั้นเรียนวิชำชีพ (ระยะสั้น และระยะยำว) เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอำชีพมีช่องทำงในกำรประกอบอำชีพ      
มีรำยได้ มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น โดยกำรสร้ำงอำชีพใหม่ต่อยอดอำชีพเดิม หรือท ำเป็นอำชีพเสริมได้ สำมำรถจัด
หลักสูตรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอำชีพได้ จ ำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม
และบริกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกลุ่มอำชีพเฉพำะทำง และมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอำชีพ 276,486 คน 
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนกำร
กุศลที่มีฐำนะยำกจนและขำดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีปัญหำทุพโภชนำกำรหรือขำดแคลนอำหำร
กลำงวัน เพ่ือลดภำวะทุพโภชนำกำรและพัฒนำร่ำงกำยของนักเรียนให้มีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง ด้วยกำร
จัดสรรงบประมำณเป็นรำยปี เพ่ืออุดหนุนเป็นค่ำนมและอำหำรกลำงวันและส่งเสริมคุณภำพชีวิต            
ของผู้สูงอำยุ  

  7. กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำน ด ำเนินกำรพัฒนำ “สถำนศึกษำพอเพียง” 
ให้เป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” โดยร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ   
ในกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำตำมควำมเหมำะสม ในปี พ.ศ. 2558 และประกำศสถำนศึกษำพอเพียง จ ำนวน 
41 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ”  
เมื่อวันที่  9 มกรำคม 2559 เพ่ือท ำหน้ำที่ เป็นแกนน ำในกำรขับเคลื่อนขยำยผลเศรษฐกิจพอเพียง            
สู่สถำนศึกษำทั่วประเทศต่อไป จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถำนศึกษำพอเพียง และป้ำยศูนย์กำรเรียนรู้ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ  

  8. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน      
ยำเสพติดในนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ในสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงมหำดไทย และ
กรุงเทพมหำนคร ทั้งโรงเรียนรัฐบำลและเอกชน โดยมีเป้ำหมำยจ ำนวนประมำณ 4,800,000 ล้ำนคน      
ทั่วประเทศ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สำมำรถด ำเนินกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด จ ำนวน 3,713,942 คน  
คิดเป็นร้อยละ 77.37 และจัดกิจกรรมป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยมีเป้ำหมำย 
11,336 แห่ง สำมำรถด ำเนินกำรได้ 10,353 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.20 



 
 

44 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์และ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 

  1. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำนโยบำยและระบบต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2) โดย
ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) และปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) ในสำยงำนนิติกำร ให้ได้รับ
เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และ (1.3) แก้ไข กฎ ก.ค.ศ. กำรจัดประเภท
ต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่งกำรให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจ ำต ำแหน่งของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน     
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 โดยเป็นไป เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ไม่เกิดควำมเหลื่อมล้ ำ
สอดคล้องกับแนวทำงที่ ก.พ. ก ำหนด จัดประชุมเพ่ือปรับปรุงมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และปรับระบบกำรสรรหำและย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ด ำเนินกำรออกหลักเกณฑ์เพ่ือพัฒนำระบบกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ     
อย่ำงเข้ม หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่ง รองและ ผอ. สถำนศึกษำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษำ 
ฝึกอบรม ดูงำน และปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ ฯลฯ จัดท ำคู่มือกำรวิเครำะห์ค ำขอเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกันส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรออกค ำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดกำรประชุมสัมมนำกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ 
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

  2. กำรพัฒนำค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดท ำ (ร่ำง) กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. … และจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนกำรออกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและกำรปรับ
เงินเดือนตำมคุณวุฒิของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร เสริมสร้ำงจิตส ำนึกกำรมีวินัยทำงกำรเงินและ
กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำง กำรศึกษำผู้ปฏิบัติงำนในเขตพัฒนำเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนใต้ เฉพำะจังหวัดยะลำ จังหวัดนรำธิวำส 
จังหวัดปัตตำนี และ 4 อ ำเภอ ในจังหวัดสงขลำ (อ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) 

  3. กำรพัฒนำกฎหมำย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

  4. กำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5 จ ำนวน 69 คน 
ในหลักสูตรเสริม นบส.ศธ. (กำรติดตำมประเมินผล) พัฒนำนักบริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร (นบส.ศธ.) 
รุ่นที่ 6 จ ำนวน 57 คน พัฒนำนักบริหำรระดับกลำงกระทรวงศึกษำธิกำร (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 3 มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
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จ ำนวน 39 คน พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ได้แก่ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และผู้บริหำรกำรศึกษำ ด ำเนินกำรร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พัฒนำผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 10 รุ่น  421 คน และรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 รุ่น 126 คน รวมทั้งสิ้น 547 คน 
พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จ ำนวนทั้งสิ้น 322 คน พัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ        
ตำมหลักสูตรกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข จ ำนวน       
2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 82 คน พัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรกำรบริหำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงของชำติสู่กำรปฏิบัติ จ ำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 77 คน พัฒนำ
บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค พัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษ    
ที่ 21 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตรบทเรียน           
E-learning เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อบรมพัฒนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ หลักสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำร ที่ดีและขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กร (TEAM WINS) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ด้วยขบวน
กลองยำวเพ่ือสื่อสำรค่ำนิยมในเรื่องกำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์ และผ่ำนทำงสื่อ Social Media ต่ำงๆ 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และเว็บไซต์ของแต่ละส่วนรำชกำรในส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร จัดกิจกรรมปลุกจิตส ำนึกด้วยกำรนั่งสมำธิก่อนเริ่มท ำงำน รวมถึงกิจกรรมศึกษำ ดูงำน ณ 
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เป็นต้น 

  5. กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนิน
โครงกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู โดยจัดสรรให้ข้ำรำชกำรครู (ผู้สอนกู้ยืม)  
รำยละไม่เกิน 200,000 บำท อัตรำดอกเบี้ย MLR-1 ผ่อนช ำระคืนภำยใน 8 ปี (96 งวด) ปัจจุบันมีข้ำรำชกำรครู
ได้รับควำมช่วยเหลือแล้ว จ ำนวนกว่ำ 55,000 รำย เป็นเงินกว่ำ 4,400 ล้ำนบำท โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
ได้อนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูได้กู้ยืมแล้วจ ำนวน 2,652 รำย เป็นเงิน 521,667,465.82 บำท ส่วนปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติวงเงินเพ่ือจัดสรรให้ข้ำรำชกำรครูกู้ยืมจำกกระทรวงกำรคลัง จ ำนวน 478 ล้ำนบำท 
เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู (ผู้สอน) ได้กู้ยืมรำยละไม่เกิน 200,000 บำท ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ให้ผ่อน
ช ำระเป็นงวดรำยเดือน รวม 96 งวด (8 ปี) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู พ.ศ. 2559 โดยมีข้ำรำชกำรครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับอนุมัติให้กู้ยืม จ ำนวน 
275 รำย เป็นเงินจ ำนวน 57,484,076.70 บำท  

  6. กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ  
ของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยจัดอบรมภำษำอังกฤษกับเจ้ำของภำษำ ด ำเนินกำรร่วมกับสถำบัน
สอนภำษำบริติช เคำนซิล พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 30 ชั่วโมง 
จ ำนวน  80 คน จัด English Zone ฝึกทักษะภำษำอังกฤษในแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมภำยใต้แนวคิด 
“ภำษำอังกฤษวันละนิดในชีวิตประจ ำวัน”หรือ “English Connect” โดยเปิดห้อง English Zone         
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร จัดฝึกอบรม      
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของนักเรียน/นักศึกษำและครู/อำจำรย์ และกำรแข่งขันกล่ำวสุนทรพจน์
ภำษำอังกฤษในที่ชุมชนระดับชำติ ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำของกลุ่มประเทศ
อำเซียน พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเอกชนเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและกำรศึกษำ
นำนำชำติ มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 894 คน มีกิจกรรมส ำคัญ อำทิเช่น อบรมภำษำอังกฤษเชิงปฏิบัติกำรให้แก่
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ครูผู้สอนภำษำอังกฤษให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำมกรอบ 
CEFR และน ำไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบมุ่งเน้นกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในชั้นเรียน 
(communicative language teaching) จ ำนวน 11 รุ่น อบรมเชิงปฏิบัติกำรภำษำเวียดนำมและภำษำเขมร 
มีผู้เข้ำร่วมอบรม 79 คน และอบรมเชิงปฏิบัติกำรภำษำบำฮำซำ จ ำนวน 50 คน ฝึกอบรมหลักสูตร “กำร
สร้ำงสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก” (Capacity 
Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen :  
CBSEL) มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 30 คน พัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรสถำนศึกษำและสมรรถนะครูสู่กำร
เป็นประชำคมอำเซียนด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
สมรรถนะครูสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน  และด ำเนินกำรพัฒนำตำมหลักสูตร  โดยรุ่นที่ 1 พัฒนำสมรรถนะ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน จ ำนวน 39 คน และรุ่นที่ 2 พัฒนำสมรรถนะครูสู่กำรเป็น
ประชำคมอำเซียน จ ำนวน 42 คน ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนในพ้ืนที่ โดยด ำเนินกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม ได้แก่ (1) กำรประชุมผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบโครงกำร
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค (2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมอำเซียนศึกษำ (3) กำร
จัดท ำและพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนของศูนย์
ส่งเสริมอำเซียนศึกษำ จ ำนวน 4 ฐำนข้อมูล (4) กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนสู่ประชำคมอำเซียน (5) กำรทดสอบประเมินกำรใช้ภำษำ
อำเซียนเพ่ือกำรสื่อสำรของนักเรียน (6) กำรรวบรวมนวัตกรรม/ผลงำนที่เป็น Best Practice เกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนรู้เพ่ือเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนสู่ประชำคมอำเซียน และ (7) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถำนศึกษำที่มี
ผลงำนที่เป็น Best Practice ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ผู้เรียนและประชำคมอำเซียน  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและส่งเสริม
ให้น ำไปใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำรและกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  1. กำรด ำเนินโครงกำรอินเทอร์เน็ตเพื่อกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(MOENet) กำรจัดท ำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร (MOENet) เป็น
กำรสร้ำงเส้นทำงติดต่อสื่อสำรของข้อมูลด้ำนกำรศึกษำให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับทุกสถำนศึกษำได้อย่ำง
ทั่วถึงโดยจัดท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตภำยในประเทศ และภำยนอกประเทศเพ่ือ
เชื่อมโยงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศกับเครือข่ำยสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำต่ำงๆ ทั่วโลก ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพ่ือกำรศึกษำ 
โดยปรับเพ่ิมประสิทธิภำพควำมเร็วช่องทำงออกต่ำงประเทศจำก 15 Gbps เป็น 50 Gbps และช่องทำง
ภำยประเทศ จำก 8 Gbps เป็นควำมเร็ว 57 Gbps เพ่ือรองรับกำรใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรบริหำรจัดกำรทั่วประเทศกว่ำ 36,589 แห่ง ประกอบด้วย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน 
30,934 แห่ง สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จ ำนวน 425 แห่ง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 แห่ง ส ำนักงำน กศน. 
จังหวัด อ ำเภอและต ำบล 5,039 แห่ง และอ่ืนๆ 179 แห่ง รวมถึงหน่วยงำนภำยในวังจันทรเกษม นอกจำกนี้ ยังได้
ท ำกำรตัดถ่ำยโอนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำกเครือข่ำย Uninet ที่มีจ ำนวน 5,000 แห่ง มำยังเครือข่ำย 
MOENet โดยได้ด ำเนินกำรตัดถ่ำยโอนโรงเรียนแล้วเสร็จ จ ำนวน 536 โรง และอยู่ระหว่ำงคัดเลือกโรงเรียน
เพ่ือตัดถ่ำยโอนในระยะต่อไป จ ำนวน 1,000 โรง 

  2. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำร 
จัดหลักสูตรกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน ICTจ ำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ กำรจัดท ำแบบฟอร์ม
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) กำรสร้ำงสรรค์งำน Infographic ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator กำรใช้ SPSS for 
Windows ส ำหรับงำนวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ กำรใช้โปรแกรม Mind Manager กำรใช้
โปรแกรมส ำนักงำนชุด Microsoft Office บน Cloud และกำรใช้ระบบประเมินรำคำงำนซอฟต์แวร์ 
ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ให้แก่บุคลำกรเป้ำหมำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้ งสิ้น
จ ำนวน 300 คน  

  3. กำรจัดท ำข้อมูลด้ำนกำรศึกษำส ำหรับน ำเสนอผ่ำนแอพพลิเคชั่นกดดูรู้ศึกษำ 
(Education Click) สืบเนื่องจำกแนวคิดของรองนำยกรัฐมนตรีด้ำนสังคม (นำยยงยุทธ  ยุทธวงศ์) ที่ต้องกำร 
รวบรวมข้อมูลที่หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำและให้บริกำรตำมบริบทของหน่วยงำนตนเอง ภำยใต้โครงกำร   
“กดดูรู้ทันที”ซึ่งมุ่งเน้นกำรให้บริกำรข้อมูลแก่ประชำชนเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้หำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน ำข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ต่ำงๆ เผยแพร่ให้ประชำชนได้ทรำบ พร้อมด ำเนินกำรคัดเลือกข้อมูลที่น่ำสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชนในวงกว้ำงเผยแพร่ผ่ำนแอพพลิเคชั่น 5 กลุ่มข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(2) ข้อมูลอำชีวศึกษำ (3) ข้อมูลอุดมศึกษำ (4) ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น และ (5) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้
เผยแพร่ เพ่ือใช้งำนผ่ำน Apple App Store และ Google App Store เรียบร้อยแล้ว 

  4. กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงระดับกระทรวงจำกกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ (พ.ศ. 2559-2563) โดยก ำหนดยุทธศำสตร์ปฏิบัติกำร 
ใน 5.ด้ำน และได้มีกำรหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน ICTเพ่ือกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรตำม 
ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวใน 2 เรื่องแรก คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยจะมีกำรบูรณำกำรโครงข่ำยใหญ่
ของกระทรวงศึกษำธิกำรที่มีอยู่ 2 โครงข่ำย คือ MOENet และ UNINet ให้เป็นโครงข่ำยเดียวที่ทุกหน่วยงำน
สำมำรถใช้งำนร่วมกัน และยุทธศำสตร์ที่ 2 ระบบข้อมูลสำรสนเทศในปัจจุบันแต่ละหน่วยงำนมีกำรจัดท ำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศอยู่แล้ว แต่ยังกระจัดกระจำยและไม่มีควำมเชื่อมโยงกันทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้มีกำรจัดประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำร
ระบบฐำนข้อมูลกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย 4 ฐำนข้อมูลหลัก ได้แก่ ฐำนข้อมูลนักเรียน
นักศึกษำ ฐำนข้อมูลสถำนศึกษำ ฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และฐำนข้อมูลบุคลำกรอ่ืน ซึ่งจะเป็น
ระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำที่ทุกหน่วยงำนจัดเก็บข้อมูลและสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ และได้
ด ำเนินกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบูรณำกำร อำทิเช่น กำรก ำหนดกลุ่มข้อมูล (Schema 
Dataset)รำยกำรข้อมูล ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล จ ำนวนควำมยำวในกำรจัดเก็บ ระดับกำรศึกษำที่จัดเก็บ 
และนิยำมค ำอธิบำยมำตรฐำนข้อมูลกลำง (Metadata Standard) กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ก ำหนดระเบียบและวิธีกำรอัพเดตฐำนข้อมูล ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรจัดกำรข้อมูลรวมถึงกำร
เลื่อนไหลของข้อมูล เป็นต้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำมำรถบูรณำกำรฐำนข้อมูลจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ดังนี้ 
ฐำนข้อมูลนักเรียน นักศึกษำและผู้เรียน สำมำรถบูรณำกำรได้  5 หน่วยงำน ฐำนข้อมูลครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสำมำรถบูรณำกำรได้ 4 หน่วย ฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรพลเรือนและบุคลำกรอ่ืนๆ สำมำรถ
บูรณำกำรได้ 6 หน่วยงำน และหน่วยงำนและสถำนศึกษำสำมำรถบูรณำกำรได้ 3 หน่วยงำน   

 
 5. กำรด ำเนินงำนของกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ กองทุนพัฒนำเทคโนโลยี

เพ่ือกำรศึกษำได้พิจำรณำจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิต  กำรวิจัย กำรพัฒนำและ 
กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ จ ำนวน 7 โครงกำร ดังนี้ (1) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเรียนรู้และ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ส ำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษำของสถำนศึกษำในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนล่ำง
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ผ่ำนโมบำย (2) โครงกำรคลังข้อสอบและห้องสอบเสมือนจริงผ่ำนระบบออนไลน์ (3) โครงกำรนวัตกรรมกำรศึกษำ   
โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของกระทรวงศึกษำธิกำร (4) โครงกำรเปลี่ยน
รูปแบบของควำมรู้ ภำยในกระบวนกำรสอนวิทยำศำสตร์โดยใช้กำรบูรณำกำร  ระหว่ำงกำรสอนเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนมโนมติผ่ำนสถำนกำรณ์จ ำลองบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับกลวิธีกำรจัดและประเมินผลเพ่ือกำร
พัฒนำของครู ผู้สอนวิทยำศำสตร์และนักเรียน (5) โครงกำรพัฒนำชุดหุ่นยนต์เพ่ือกำรศึกษำ (One Robot 
per Child–ORPC) (6) โครงกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
(หมวดภูมิศำสตร์) ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ และ  (7) โครงกำร
กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ในควำมเข้ำใจมโนมติวิทยำศำสตร์ของผู้เรียนที่ได้รับกำรเรียนรู้จำกโปรแกรม
แบบทดสอบและเยียวยำข้อบกพร่องกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ 
 

 12. โครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
   อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
    1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 
(รำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้ำ 9 วันที่ 28 ตุลำคม 2548) ไว้ดังนี้ 
     “ข้อ 2 ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจเกี่ยวกับ        
กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ กำรแปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วย
กำรศึกษำแห่งชำติ จัดท ำงบประมำณและบริหำรรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวง เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกระทรวง โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
       1) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง 
       2) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง 
       3) แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำร 
       4) จัดท ำงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง 
       5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรและกำรตรวจสอบภำยในรำชกำรทั่วไปของกระทรวง 
       6) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
       7) ส่งเสริมสนับสนุนงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำบันพัฒนำ
ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       8) ส่งเสริม ประสำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำ เพ่ือกำรศึกษำ 
ตลอดจนงำนอื่น ๆ ที่มิได้ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัดกระทรวง 
       9) ประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวง รวมทั้งด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใด
ในสังกัดกระทรวง 
       10) พัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนของกระทรวง 
       11) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำและกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มิได้อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัดกระทรวง 
       12) ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย”  
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    2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้ำ 17 วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้ 
     “ข้อ 3/1 ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน เพ่ือท ำหน้ำที่หลักในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวง โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย” 
     “ข้อ 3/2 ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำรเพ่ือท ำหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำกำรบริหำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภำพ และคุ้มค่ำ รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับยุทศำสตร์กำรพัฒนำระบบ
รำชกำรภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     2) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     3) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำง
ต่ำง ๆ และหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
     4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย”  
    3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มำ : รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้ำ 16 วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556)  
     “ข้อ 3/3 ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือท ำหน้ำที่หลักในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรในสังกัด รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐและนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
     2) ประสำนงำน เร่งรัด และก ำกับให้ส่วนรำชกำรในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร 
     3) รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร และส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
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     5) ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม (3) และ (4) และ
ร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     6) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรในสังกัด และกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
     7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย  
    4. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 11/2559 เรื่อง กำรบริหำรรำชกำร    
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค (รำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง หน้ำ 6 - 8 วันที่ 21 มีนำคม 2559) 
     “ข้อ 2 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวนสิบแปดภำค สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมบัญชีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด เพ่ือปฏิบัติ
ภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด โดย
กำรอ ำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศกึษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
     1) ก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ    
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชน
ในแต่ละพ้ืนที ่
     2) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย 
และพัฒนำ 
     3) ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงบูรณำกำรในระดับพ้ืนที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก 
     6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย 
     ข้อ 3 ให้มีศึกษำธิกำรภำค เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง
ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  โดยอำจให้มีรองศึกษำธิกำรภำค
จ ำนวนไม่เกินหนึ่งคนเพ่ือช่วยเหลืองำนศึกษำธิกำรภำค 
     ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งศึกษำธิกำรภำคและรองศึกษำธิกำรภำค
จำกข้ำรำชกำรในกระทรวงศึกษำธิกำรตำมที่ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ 
     ข้อ 4 ในแต่ละจังหวัด ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 
ที่มอบหมำย และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
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     1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
ให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
มอบหมำย 
     2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับ
จังหวัด 
     3) สั่งกำร  ก ำกับ  เร่งรัด  ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้ เป็นไปตำมนโยบำย               
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
     4) จัดท ำกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน   
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน  และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร         
ในจังหวัด 
     5) ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
รวมทั้งปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ  
ในระดับจังหวัด  
 13. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
โดยมีผลกำรวิเครำะห์ดังนี้ 
   จุดแข็ง (Strength) 

   1. เป็นหน่วยงำนที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลเป็นอันดับ 2 ของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

  2. มีหน่วยงำนที่กฎหมำยให้อ ำนำจก ำหนดแนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำย กฎ และ
ระเบียบที่เก่ียวกับกำรศึกษำและกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร  

  3. มีหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนสู่กำรปฏิบัติ และ
ประสำนงำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมกระจำยอยู่ทุกจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 

  4. ช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำและกำรเรียนรู้มีหลำกหลำยช่องทำงให้ผู้เรียน
สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง 

  5. มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมเป็นพลเมือง รวม 44,988 แห่ง กระจำยเข้ำถึงชุมชนทั่วประเทศ 

  6. มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเสริมสร้ำงโอกำส และยกระดับกำรศึกษำ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 

  7. หลักสูตร และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำนอกระบบมีควำมยืดหยุ่น
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 

  8. โรงเรียนนำนำชำติส่วนใหญ่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันรับรองมำตรฐำน    
ทั้งในและต่ำงประเทศ 

  9. มีเครือข่ำยพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 
  10. มีระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย และเชื่อมโยงกำรเรียนรู้     

ทุกรูปแบบ 
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  11. มีหน่วยงำนที่กฎหมำยให้อ ำนำจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  

 จุดอ่อน (Weakness) 
  1. กำรปรับปรุงและประกำศใช้กฎหมำย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิรูปกำร

บริหำรจัดกำรภำครัฐมีควำมล่ำช้ำในด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำร และกำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
  2. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรปรำกฏผลลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
  3. กำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำยังไม่ถึงผู้เรียนโดยตรง 
  4. ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีควำมซ้ ำซ้อน และมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอกับควำม

ต้องกำรใช้งำนของผู้รับบริกำร 
  5. ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำขำดควำมเป็นเอกภำพ และไม่เป็น

ปัจจุบัน 
  6. กำรจัดกำรศึกษำในระบบและนอกระบบขำดระบบนิเทศท่ีเข้มแข็ง 
  7. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินัก เรียน นักศึกษำ และเครือข่ำย

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดขำดขวัญก ำลังใจด้ำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน และควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำชีพ 

  8. นักเรียนโรงเรียนเอกชน ช่วงปีกำรศึกษำ 2555 – 2558 ผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O – NET) ระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 50 ในทุกวิชำหลัก 

  9. ผู้ เรียนกำรศึกษำนอกระบบ ช่วงปีกำรศึกษำ 2555 – 2557 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (N – NET) ทั้ง 3 ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ในวิชำควำมรู้
พ้ืนฐำน 

  10. ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ขำดทักษะกำรใช้ภำษำไทยเป็นเครื่องมือสื่อสำรใน
กำรเรียนรู้ 

  11. ผลงำนวิจัยขำดควำมเชื่อมโยงสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพัฒนำ 
  12. สัดส่วนนักเรียนเอกชนต่อรัฐ ปีกำรศึกษำ 2558 เป็น 21.7 : 78.3 เพ่ิมขึ้นจำกปี

กำรศึกษำ 2555 เพียงร้อยละ 1.7 
  13. กำรจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัวแก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนไม่เท่ำเทียมกับ

โรงเรียนรัฐ 
  14. กำรจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัวแก่ผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบยังไม่สอดรับกับ

สภำพเป็นจริงที่มีกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้น 
  15. ผู้เรียนในกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ ขำดสื่อ อุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
  16. ข้ำรำชกำรครูสังกัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และโรงเรียนเอกชนไม่

มีควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพ 
  17. ขำดแคลนครูเฉพำะทำงเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่ผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ  
  18. ระบบพัฒนำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพครูยังไม่สัมพันธ์กับคุณภำพผู้เรียน 
  19. ทักษะกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูยังไม่ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 โอกำส (Opportunities) 



 
 

53 
 

  1. นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำมุ่งสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

  2. นโยบำยระดับประเทศ 20 ปีข้ำงหน้ำ เน้นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพคนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มี
ประสิทธิภำพครอบคลุมด้ำนโครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลังคนที่เหมำะสม บริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
และกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น ปฏิบัติรำชกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนของสังคม ด้วยควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ด้วยกฎ ระเบียบที่ทันสมัยกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

  3. นโยบำยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งเสริมกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำร และกำรเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญำ 

  4. นโยบำย SMEs เป็นช่องทำงพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องให้สอดคล้อง
กับทิศทำงของประเทศในกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ขนำดกลำง และขนำดย่อม  

  5. นโยบำยรัฐบำลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท ำให้เกิดนวัตกรรมแนวทำงจัดกำร
เรียนรู้ STEM Education เพ่ือพัฒนำทักษะผู้เรียนที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

  6. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลกอย่ำงฉับพลัน กระตุ้นให้หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึก และร่วมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

  7. กำรเปิดประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASCC : ASEAN Socio-Cultural 
Community) ท ำให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ำยระหว่ำง
ประเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น  

  8. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

  9. สภำกำรวิจัยแห่งชำติสนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ พัฒนำนักวิจัย
กำรศึกษำ และสร้ำงวิจัยใหม่ให้สอดคล้อกับควำมต้องกำรหน่วยงำนและน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  10. มำตรกำรลดหย่อนภำษีเพ่ือศึกษำเป็นแรงจูงใจให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมจัด
กำรศึกษำ 

  11. ค ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ยกระดับนโยบำยของรัฐบำลเรื่อง “จัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” ให้เป็นหน้ำที่ของรัฐบำลและมำตรกำรตำมกฎหมำย เป็น
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และควำมเป็นธรรมในสังคม 

  12. นโยบำยรัฐบำลปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ เป็นกำรสร้ำงควำมท่ัวถึงเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ 

  13. ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติให้ควำมส ำคัญกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้สูงอำยุเข้ำสู่ตลำดแรงงำนเพ่ิมข้ึน 

  14. นโยบำยขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรด้วยกลไกประชำรัฐ เป็นกำรเปิดโอกำสให้
ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  15. จุดเน้นของกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรมุ่ง ยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพครู พัฒนำสมรรถนะและควำมก้ำวหน้ำตำมเส้นทำงวิชำชีพให้กับครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบ   
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  ภัยคุกคำม (Threats)   
   1. นโยบำยกำรศึกษำระดับกระทรวงมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้กำรปฏิบัติ งำนขำด            
ควำมต่อเนื่อง 
   2. งบประมำณแผ่นดินมีจ ำนวนจ ำกัดส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
   3. กระแสวัฒนธรรมข้ำมชำติ มีผลกระทบต่อกำรปลูกฝัง และเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
   4. กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง Social media ที่รวดเร็วส่งผลให้ปัญหำทำงสังคมที่
เกี่ยวกับยำเสพติด ปัญหำทำงเพศ และอบำยมุขได้แพร่กระจำยสู่สถำนศึกษำได้ง่ำยขึ้น ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
   5. สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง คุณภำพ
ชีวิต และคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที ่
   6. ปัญหำยำเสพติด แรงงำนข้ำมชำติผิดกฎหมำย กำรค้ำมนุษย์ และสถำนกำรณ์ควำมไม่
สงบในพ้ืนทีช่ำยแดนและพ้ืนที่สูงมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง คุณภำพชีวิต และคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่ 
   7. กระบวนกำรกำรปรับปรุง แก้ไขกฎหมำยระดับชำติ บำงส่วนล่ำช้ำ ไม่ครบถ้วน         
ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เป็นข้อจ ำกัดในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรจัด
กำรศึกษำเอกชนกับภำคส่วนต่ำงๆ ด้วยกลไกประชำรัฐ 
   8. ควำมเหลื่อมล้ ำและช่องว่ำงระหว่ำงรำยได้ของกลุ่มประชำชน มีผลต่อโอกำสเข้ำถึง        
กำรบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพแตกต่ำงกัน 
 


