
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป. ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
ค ำน ำ  

 
ตามที่แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ก าลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 นี้ 
ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีทิศทางการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จึงจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) นโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ 
(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 
รวมทั้งความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนา
การศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัดน าไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป  

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้         
ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560 - 2564) ฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี   
 
 
 
                 
                     

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ตุลาคม 2559 
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สำรบัญ 

หน้ำ 
ค ำน ำ  
สำรบัญ  
บทสรุปผู้บริหำร ก 
ส่วนที่ 1   บทน ำ 1 
 1.1 เหตุผลและความจ าเป็น 1 
 1.2 กรอบแนวทางการจัดท าแผน 2 
 1.3 แนวทางการด าเนินงาน 2 
 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  3 
ส่วนที่ 2   บริบทที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 4 
 2.1 บริบทสภาพแวดล้อม 4 
 2.2 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับภารกิจ  

     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
6 

      2.2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 
      2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)    7 
      2.2.3 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)         9 
      2.2.4 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)                          11 
      2.2.5 กฎหมายและนโยบายด้านการศึกษา 12 
             1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...... 12 
             2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

                พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
13 

             3) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 13 
             4) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

               (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
15 

             5) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  
               (พ.ศ.2560-2564) 

17 

      2.2.6 โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 
 2.3 ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศกับแผนพัฒนาการศึกษา 

     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
22 

ส่วนที่ 3   ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และสถำนกำรณ์
สภำพแวดล้อมขององค์กร 

31 

 3.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

31 

      3.1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา  31 
      3.1.2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 32 
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สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

       3.1.3  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ  
             และการศึกษาตามอัธยาศัย            

34 

       3.1.4 การเสริมสร้างความเขม้แข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาศักยภาพ 
                 และความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

36 

       3.1.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นกลไกการขับเคลื่อน 
             การบริหาร การบริการ และการเรียนรู้   

38 

 3.2 สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 39 
      3.2.1 สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา 

            ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12    
39 

      3.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา 
            ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12    

40 

 3.3 กรอบความคิด : การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

42 

ส่วนที่ 4 สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

44 

 4.1 วิสัยทัศน์    44 
 4.2 พันธกิจ  44 

 4.3 เป้าประสงค์รวม   44 

 4.4 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 44 

 4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 45 

 4.6 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 45 

 4.7 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย 46 
 4.8 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 49 
 4.9 แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา 

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
53 

ส่วนที่ 5   กำรบริหำรจัดกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ 54 
ภำคผนวก  55 
 ข้อมูลทางการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 56 
 อักษรย่อ 69 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
70 

 หนังสืออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

74 

 คณะผู้จัดท า 76 
     
   
                       


