
กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

• พัฒนาความสามารถของผู้ เรียน
• พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้ เ รียน

และบริบทของพืน้ท่ี 
• พัฒนาหลักส ูตรการเรียนการสอนเพื่อส่ง เสริม

ความมั่นคงของประเทศ
• พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อรองรับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก
• พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ

ยุวกาชาด
• ส่ง เสริมการจ ัดการเรียนการสอนเ พื ่อปล ูกฝั ง

จิตส านึกของผู้ เรียน
• สนับสนุนนักวิจัยและผลงานวิจัยด้านการศึกษา

และสังคม

การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิต

เพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

• ส่ง เส ริมการมีส ่วนร่วมในการจ ัดการศ ึกษา
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

• สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรของประเทศ

• เช่ือมโยงเครือข่ายการศึกษาทกุระบบ ในการพฒันา
คณุภาพการศึกษา

• เน้นการบริหารจัดการเพื่อการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

• สร้างกลไกและความร่วมมือในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา

• ส่งเสริมสถานศึกษาในภูมิภาคสร้างเครือข่ายองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั

• ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้สร้างสรรค์และมีชีวิต

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ในการสร้างโอกาส ความเสมอภาค

ความเท่าเทียมทางการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• ส่งเสริมการผลิตและพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจทิลั
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาแบบ

บูรณาการ
• พัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง      

เพ่ือจัดการเรียนการสอน
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่สาธารณชน

อย่างเต็มศักยภาพของหน่วยงาน
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
• ส่งเสริมการท าวิจัยโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการสร้างและจัดการความรู้

การพัฒนาและส่งเสริม

การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใช้ในการบริหาร การบริการทางการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๑ ๒ ๓

• พฒันาระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
• พฒันาระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผล 

ให้มีประสิทธิภาพ
• พฒันาระบบและกลไกการตรวจราชการให้มี

ประสิทธิภาพ
• ปฏิรูปโครงสร้างส านกังานศึกษาธิการภาคและ  

ศึกษาธิการจงัหวดั
• ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั
• พฒันารูปแบบการจดัสรรงบประมาณคา่ใช้จา่ยเงิน

อดุหนนุรายหวั
• ปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศกึษาเอกชน
• ส่งเสริมการสร้างภาพลกัษณ์ของหนว่ยงาน

การพัฒนาและเสริมสร้างระบบบริหาร 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ

• ส่งเสริมและพฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้

• ส่งเสริม สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน      
เพ่ือสร้างจิตส านกึ 

• ส่งเสริม สนบัสนนุการวิจยัและนวตักรรม 
ประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

• ส่งเสริม สนบัสนนุการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม
และเสริมสร้างคณุภาพชีวติท่ีเป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม

• พฒันาองค์ความรู้ งานวิจยัและนวตักรรมด้าน
สร้างเสริมคณุภาพชีวติท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

การส่งเสริมการจัดการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• พฒันาศกัยภาพของบคุลากร 
• พฒันารูปแบบและหลกัสตูรการพฒันาบคุลากร
• พฒันาและยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพของ

บคุลากร
• พฒันาระบบการผลติและการสรรหา 
• พฒันาระบบฐานข้อมลูกลางการบริหารงาน

บคุคล
• พฒันาเครือข่ายการบริหารงานบคุคล
• ยกระดบัมาตรฐานการพฒันาบคุลากร โดยเน้น

ทัง้ความรู้และคณุธรรม
• พฒันาระบบและกลไกการพฒันาบคุลากร โดย

น าเทคโนโลยีดิจทิลัเข้ามาชว่ย
• สนับสนุนกองทุนพัฒนาครูและการยกย่อง

สร้างขวัญก าลังใจ 
• สนบัสนนุการพฒันาจรรยาบรรณของบคุลากร

การพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการ ครู ผู้สอน 

และบุคลากรทางการศึกษา

ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

๔ ๕ ๖



พัฒนาความสามารถผู้เรียนทุกช่วงวัย เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา

ทีม่ีความยืดหยุ่น หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิต

เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

๑

๒
๓

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรยีนทุกช่วงวัย (ผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

สตรีและเด็ก) สอดคล้องกับบริบทของพืน้ที่ เพื่อส่งเสริมความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้และชายขอบให้เหมาะสมกับวชิา

หน้าทีพ่ลเมือง ประวัติศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความม่ันคงของประเทศ

๔
๕

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ ในด้านต่างๆ 

เพื่อรองรับการเปน็พลเมืองไทยและพลโลก

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด

และส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข คุ้มครองความประพฤตินกัเรียน นักศึกษา

๖ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา 

และปลูกฝังการสรา้งค่านยิม จิตส านึก ให้เป็นคนด ีคนเก่ง และมีคุณภาพ

ส่งเสริม สนับสนนุ นักวิจัยและผลงานวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศในดา้นการศึกษาและสังคมใหมี้คุณภาพ๗



๑

๒

๓
๔
๕

๖
๗

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ในชุมชนให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

จากแหล่งเรียนรู้สร้างสรรคแ์ละมีชีวิต

ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาในภูมิภาคสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ดา้นเทคโนโลยีดจิิทัล

เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภมิูภาค 

สร้างกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งให้สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการระดมทรัพยากร

และการสนับสนนุทางการศึกษา

เน้นการบริหารจัดการ เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

ตามบริบทของพื้นท่ีอย่างเหมาะสม

เชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อความเสมอภาค

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชากรในทุกระดับของประเทศ 

เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคนตามศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นถึง

ความยืดหยุ่น หลากหลาย เข้าถึงง่าย ประหยัด การมีส่วนร่วม การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ส่งเสริม สนับสนนุให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง เพื่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน



๑

๒
๓

๔
๕

๖

การพัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการบริหาร การบริการทางการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งเสริมการท าวิจัยโดยการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการสร้าง และจัดการความรู้ในการจัดการเรยีนการสอน  

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่สาธารณชนอย่างเต็มศักยภาพของหน่วยงาน และการเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ     

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดจิิทัลอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย มีจริยธรรม และตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม

พัฒนาโครงข่ายอินเตอรเ์นต็ความเร็วสูง เพื่อจดัการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

ด้วยความเสมอภาคและทั่วถึงทุกพืน้ที่

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ทางการศึกษาแบบบรูณาการ เชื่อมโยงการวิจัยและนวตักรรม

ทางการศึกษาให้ทันสมัยและรองรับ Thailand ๔.๐

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัล เพื่อการบริหารและบริการการศึกษา

สู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ



๑

๒
๓

๔
๕

๖
๗

การพัฒนาและเสริมสร้างระบบบริหาร กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ

๘

พัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเงินอดุหนนุรายหัวตามความเหมาะสมของบริบทพืน้ที่

ส่งเสริม สนับสนนุ การสรา้งภาพลักษณ์ของหนว่ยงานให้เปน็ที่ประจักษ์แกส่าธารณชน 

ปฏิรูประบบทรัพยากรเพือ่การศึกษาเอกชน ได้แก่ ระบบการจัดสรรทรัพยากรเพือ่การศึกษาที่สะท้อน

คุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ส าหรับความต้องการและความจ าเปน็ที่แตกต่างกัน 

เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาและทิศทางการพฒันา

ปฏิรูปโครงสร้างส านักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ

พัฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให้มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบรปูแบบการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยค านงึถึงเหตุผลและความจ าเปน็บนพืน้ฐานความเปน็จริงตามบรบิทของพืน้ที่

โดยยึดหลักความโปร่งใสและเปน็ธรรมในการปฏิบติังานตามหลักธรรมาภบิาล 
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การพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
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พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพข้าราชการ ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการพฒันาข้าราชการ ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศก้าวสู่ Thailand ๔.๐

ส่งเสริม สนับสนนุกองทุนพัฒนาครู การยกย่อง สร้างขวัญก าลังใจ และการรักษาครูให้รักและศรัทธา

ในวิชาชีพและองค์กร

พัฒนาระบบและกลไกการพฒันาข้าราชการ ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา โดยน าเทคโนโลยดีิจิทัล

เข้ามาช่วยในการบริหารงานบคุคลให้ทันสมัยกับสภาพปจัจุบนั

พัฒนาเครอืข่ายการบริหารงานบคุคลของข้าราชการ ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีรูปแบบ

หลากหลายที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการไดอ้ย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู ผู้สอน 

และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงและบรูณาการการใช้ข้อมูลไดร้วดเรว็ ถูกต้อง และเหมาะสม

พัฒนาระบบการผลิตและการสรรหา เพื่อจูงใจผู้ที่มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูในระบบ

พัฒนาศักยภาพข้าราชการ ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานตามวชิาชพี

และสอดคล้องกับการพฒันาประเทศในอนาคต

ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการพฒันาข้าราชการ ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาที่เนน้สมรรถนะสูง

ทั้งด้านความรู้และคุณธรรม

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาจรรยาบรรณของข้าราชการ ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

ให้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
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การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวตักรรมดา้นการสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนนุ การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม และเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ให้กับผู้เรียน นักเรียน และนักศึกษา

ส่งเสริม สนับสนนุ การจดัการเรยีนการสอน เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการเสริมสรา้ง

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม

กับในยุคปัจจุบัน เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการสร้างเสรมิคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม


