
 
จุดเนนการวิจัยของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 
1.*การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

๑.๑ พัฒนาความสามารถผูเรียนทุกชวงวัย เต็มตามศักยภาพท่ีมีอยูในตัวตนของแตละบุคคล และสามารถ
เขาถึงระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน หลากหลาย ตอบสนองความตองการของผูเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

๑.๒ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนทุกชวงวัย (ผูดอยโอกาส ผูพลาดโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ 
สตรีและเด็ก) สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

๑.๓ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและชายขอบ
ใหเหมาะสมกับวิชาหนาท่ีพลเมือง ประวัติศาสตร สถาบันพระมหากษัตริย ในการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริม       
ความม่ันคงของประเทศ 
        ๑.๔ พัฒนาและสงเสริมคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ทุกพ้ืนท่ี ในดานตางๆ  
เพ่ือรองรับการเปนพลเมืองไทยและพลโลก    

๑.๕ สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ดวยกระบวนการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและสงเสริมการปองกัน แกไข คุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

๑.๖ สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียน นักเรียน นักศึกษา 
และปลูกฝงการสรางคานิยม จิตสํานึก ใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ 

๑.๗ สงเสริม สนับสนุน นักวิจัยและผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศในดานการศึกษาและสังคม 
ใหมีคุณภาพ 
 

๒. การสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการสรางโอกาส ความเสมอภาค ความเทาเทียม 
    ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

๒.1 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเทาเทียม ท่ัวถึง เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน 

๒.2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับประชากรในทุกระดับของ
ประเทศ เพื่อการเรียนรู และพัฒนาคนตามศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
โดยเนนถึงความยืดหยุ น หลากหลาย เขาถึงงาย ประหยัด การมีสวนรวม การคิดริเริ ่มสรางสรรค และ
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

๒.๓ เชื่อมโยงเครือขายการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือความเสมอภาค           
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒.๔ เนนการบริหารจัดการ เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา และสงเสริมการเรียนรูที่สอดคลอง 
ตามบริบทของพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม 

๒.๕ สรางกลไกและเครือขายท่ีเขมแข็งใหสามารถเชื่อมโยงความรวมมือของทุกภาคสวน ในการระดม
ทรัพยากรและการสนับสนุนทางการศึกษา 

๒.๖ สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในภูมิภาคสรางเครือขายองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือเปนศูนยกลางทางการศึกษาในภูมิภาค  

๒.๗ สงเสริม สนับสนุน การเรียนรูในชุมชนใหสามารถเขาถึงความรูไดทุกท่ี ทุกเวลา จากแหลงเรียนรู           
สรางสรรคและมีชีวิต 
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๓. การพัฒนาและสงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหาร การบริการทางการศึกษาและ 
    การเรียนรูตลอดชีวิต 
    ๓.๑ สงเสริมการผลิตและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารและบริการการศึกษาสูการเรียนรู 
ตลอดชีวิต 

๓.๒ พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ทางการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรม 
ทางการศึกษาใหทันสมัยและรองรับ Thailand ๔.0  

๓.๓ พัฒนาโครงขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนทุกชวงวัย ดวยความเสมอภาค 
และท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

๓.๔ สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสูสาธารณชนอยางเต็มศักยภาพของหนวยงาน และการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานตาง ๆ      

๓.๕ สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค ปลอดภัย มีจริยธรรม และตระหนักถึงผลกระทบตอสังคม 
๓.๖ สงเสริมการทําวิจัยโดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสราง และจัดการความรูในการจัดการเรียน           

การสอน   
 

๔. การพัฒนาและเสริมสรางระบบบริหาร กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับการจัดการศึกษา และการเรียนรู 
    ตลอดชีวิตใหทันตอการเปล่ียนแปลงและมีประสิทธิภาพ 

๔.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปนบนพ้ืนฐานความเปนจริงตามบริบท
ของพ้ืนท่ี โดยยึดหลักความโปรงใสและเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

๔.2 พัฒนาระบบรูปแบบการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผล ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.๓ พัฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.๔ ปฏิรูปโครงสรางสํานักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดใหเอ้ือตอการบริหารจัดการ 
๔.๕ เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับใหเอ้ือตอการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาและทิศทางการพัฒนา 
๔.๖ พัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณคาใชจายเงินอุดหนุนรายหัวตามความเหมาะสมของบริบท

พ้ืนท่ี 
๔.๗ ปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน ไดแก ระบบการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ท่ีสะทอนคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สําหรับความตองการและความจําเปนท่ีแตกตางกัน  
๔.๘ สงเสริม สนับสนุน การสรางภาพลักษณของหนวยงานใหเปนท่ีประจักษแกสาธารณชน  

 

5. การพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา 
    ใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

5.1 พัฒนาศักยภาพขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีมาตรฐานตามวิชาชีพและ 
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

5.๒ พัฒนารูปแบบ และหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศกาวสู Thailand ๔.๐ 

๕.๓ พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา
๕.๔ พัฒนาระบบการผลิตและการสรรหา เพ่ือจูงใจผูท่ีมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูในระบบ 
5.๕ พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) การบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากร

ทางการศึกษาใหสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการใชขอมูลไดรวดเร็ว ถูกตอง และเหมาะสม 
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๕.๖ พัฒนาเครือขายการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาใหมีรูปแบบ
หลากหลายท่ีมีประสิทธิภาพ ทันตอความตองการไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

๕.๗ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเนน 
สมรรถนะสูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

5.๘ พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา โดยนําเทคโนโลย ี
ดิจิทัล เขามาชวยในการบริหารงานบุคคลใหทันสมัยกับสภาพปจจุบัน 

5.๙ สงเสริม สนับสนุนกองทุนพัฒนาครู การยกยอง สรางขวัญกําลังใจ และการรักษาครูใหรักและศรัทธา
ในวิชาชีพและองคกร 

๕.๑๐ สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาจรรยาบรรณของขาราชการ ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา
ใหประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตย สุจริต และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 

6. การสงเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
    ส่ิงแวดลอม 

๖.๑ สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๖.๒ สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๖.๓ สงเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ในยุคปจจุบัน เนนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีภูมิคุมกันตอ 
การเปลี่ยนแปลง 

๖.๔ สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมใหกับผูเรียน นักเรียน และนักศึกษา 

๖.๕ พัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
                                            --------------------------        

  


