จุดเนนการวิจัยของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
1.*การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
๑.๑ พัฒนาความสามารถผูเรียนทุกชวงวัย เต็มตามศักยภาพที่มีอยูในตัวตนของแตละบุคคล และสามารถ
เขาถึงระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุน หลากหลาย ตอบสนองความตองการของผูเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
๑.๒ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนทุกชวงวัย (ผูดอยโอกาส ผูพลาดโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ
สตรีและเด็ก) สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ เพื่อสงเสริมความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
๑.๓ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและชายขอบ
ใหเหมาะสมกับวิชาหนาที่พลเมือง ประวัติศาสตร สถาบันพระมหากษัตริย ในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริ ม
ความมั่นคงของประเทศ
๑.๔ พั ฒ นาและส งเสริ มคุ ณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกรูป แบบ ทุกพื้น ที่ ในดานตางๆ
เพื่อรองรับการเปนพลเมืองไทยและพลโลก
๑.๕ สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ดวยกระบวนการลูกเสือ
ยุวกาชาดและสงเสริมการปองกัน แกไข คุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
๑.๖ สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียน นักเรียน นักศึกษา
และปลูกฝงการสรางคานิยม จิตสํานึก ใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ
๑.๗ ส งเสริ ม สนั บ สนุ น นั กวิ จั ย และผลงานวิ จั ย เพื่ อการพั ฒนาประเทศในด านการศึ กษาและสั งคม
ใหมีคุณภาพ
๒. การส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว นในการสร า งโอกาส ความเสมอภาค ความเท า เที ย ม
ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
๒.1 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเทาเทียม ทั่วถึง เพื่อการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน
๒.2 สรา งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึก ษาที ่ม ีคุณ ภาพใหกับ ประชากรในทุก ระดับ ของ
ประเทศ เพื ่อ การเรีย นรู แ ละพัฒ นาคนตามศัก ยภาพและเพิ ่ม ความสามารถในการแขง ขัน ของประเทศ
โดยเนน ถึง ความยืด หยุ น หลากหลาย เขา ถึง งา ย ประหยัด การมีสว นรว ม การคิด ริเ ริ่ม สรา งสรรค และ
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๒.๓ เชื่อมโยงเครือขายการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อความเสมอภาค
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.๔ เนนการบริหารจัดการ เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา และสงเสริมการเรียนรูที่สอดคลอง
ตามบริบทของพื้นที่อยางเหมาะสม
๒.๕ สร างกลไกและเครื อข ายที่ เข มแข็งใหสามารถเชื่ อมโยงความร วมมื อของทุกภาคส วน ในการระดม
ทรัพยากรและการสนับสนุนทางการศึกษา
๒.๖ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาในภู มิ ภ าคสร า งเครื อ ข า ยองค ค วามรู ด า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อเปนศูนยกลางทางการศึกษาในภูมภิ าค
๒.๗ ส งเสริ ม สนั บสนุ น การเรี ยนรู ในชุ มชนให สามารถเข าถึ งความรูไดทุ กที่ ทุกเวลา จากแหล งเรียนรู
สรางสรรคและมีชีวิต

-๒๓. การพัฒนาและสงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหาร การบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรูต ลอดชีวิต
๓.๑ สงเสริมการผลิตและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารและบริการการศึกษาสูการเรียนรู
ตลอดชีวิต
๓.๒ พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ทางการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรม
ทางการศึกษาใหทันสมัยและรองรับ Thailand ๔.0
๓.๓ พัฒนาโครงขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนทุกชวงวัย ดวยความเสมอภาค
และทั่วถึงทุกพื้นที่
๓.๔ สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสูสาธารณชนอยางเต็มศักยภาพของหนวยงาน และการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานตาง ๆ
๓.๕ สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค ปลอดภัย มีจริยธรรม และตระหนักถึงผลกระทบตอสังคม
๓.๖ สงเสริมการทําวิจัยโดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสราง และจัดการความรูในการจัดการเรียน
การสอน
๔. การพัฒนาและเสริมสรางระบบบริหาร กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับการจัดการศึกษา และการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ
๔.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปนบนพื้นฐานความเปนจริงตามบริบท
ของพื้นที่ โดยยึดหลักความโปรงใสและเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๔.2 พัฒนาระบบรูปแบบการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผล ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔.๓ พัฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔.๔ ปฏิรูปโครงสรางสํานักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดใหเอื้อตอการบริหารจัดการ
๔.๕ เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับใหเอื้อตอการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาและทิศทางการพัฒนา
๔.๖ พัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณคาใชจายเงินอุดหนุนรายหัวตามความเหมาะสมของบริบท
พื้นที่
๔.๗ ปฏิ รู ป ระบบทรั พยากรเพื่ อ การศึ กษาเอกชน ไดแ ก ระบบการจั ดสรรทรั พยากรเพื่ อ การศึ กษา
ที่สะทอนคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สําหรับความตองการและความจําเปนที่แตกตางกัน
๔.๘ สงเสริม สนับสนุน การสรางภาพลักษณของหนวยงานใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
5. การพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา
ใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
5.1 พัฒนาศักยภาพขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีมาตรฐานตามวิชาชีพและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
5.๒ พั ฒ นารู ป แบบ และหลั กสู ตรการพัฒ นาขาราชการ ครู ผูส อน และบุคลากรทางการศึกษาให มี
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศกาวสู Thailand ๔.๐
๕.๓ พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา
๕.๔ พัฒนาระบบการผลิตและการสรรหา เพื่อจูงใจผูที่มีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูในระบบ
5.๕ พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) การบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากร
ทางการศึกษาใหสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการใชขอมูลไดรวดเร็ว ถูกตอง และเหมาะสม

-๓๕.๖ พัฒนาเครือขายการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาใหมีรูปแบบ
หลากหลายที่มีประสิทธิภาพ ทันตอความตองการไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๕.๗ ยกระดั บคุ ณภาพและมาตรฐานการพั ฒนาข าราชการ ครู ผูสอน และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ เน น
สมรรถนะสูงทั้งดานความรูและคุณธรรม
5.๘ พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา โดยนําเทคโนโลยี
ดิจิทัล เขามาชวยในการบริหารงานบุคคลใหทันสมัยกับสภาพปจจุบัน
5.๙ สงเสริม สนับสนุนกองทุนพัฒนาครู การยกยอง สรางขวัญกําลังใจ และการรักษาครูใหรักและศรัทธา
ในวิชาชีพและองคกร
๕.๑๐ สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาจรรยาบรรณของขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา
ใหประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
6. การสงเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
๖.๑ สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖.๒ สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖.๓ สงเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม ประยุกตใชในการจัดการเรีย นการสอนใหเ หมาะสมกับ
ในยุคปจจุบัน เนนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีภูมิคุมกันต อ
การเปลี่ยนแปลง
๖.๔ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมใหกับผูเรียน นักเรียน และนักศึกษา
๖.๕ พัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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