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

ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
 ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)             
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
“พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย” 
เป้าหมายให้คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนไทยในทุกมิติให้มีความพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าของความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น  
    เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก าลังจะสิ้นสุดลง 
ในเดือนกันยายน 2559 นี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นการต่อเนื่อง โดยยึดกรอบแนวคิด
และหลักการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง 
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนายึดหลักสมดุล ยั่งยืน ส่วนวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ยึดวิสัยทัศน์ระยะยาวในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย 
ทีส่ าคัญประการหนึ่งคือ “คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม และเตรียมคนให้มีทักษะการด ารงชีวิต
ในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กับภารกิจด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

 ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น แม้จะได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
จนสิ้นสุดรอบเวลาของแผนแล้ว แต่ผลการด าเนินงานยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดทั้งในด้านคุณภาพ
และด้านปริมาณ ด้านคุณภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ด้านโอกาส
ทางการศึกษา แม้คนไทยจะได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น และปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่ก าลังแรงงานร้อยละ 65.1 ยังมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และต่ ากว่า ส่วนด้านบริหารจัดการการศึกษาก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่พ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 ผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในช่วงที่ผ่านมา และบริบทที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคต มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ขึ้น  
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1.2 กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผน 
 ข้อมูล เอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย บริบทสภาพแวดล้อม 
กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 1.2.1 บริบทสภาพแวดล้อม 
 1.2.2 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับภารกิจส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  
 1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

  2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 3) นโยบายรัฐบาล(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

 4) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
 5) กฎหมายและนโยบายด้านการศึกษา 

  5.1 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...... 
  5.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
  5.3 ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574)  

               5.4 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
  5.5 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

1.2.3 โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2.4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) และผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
 

1.3 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1.3.1 วิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

1.3.2 ก าหนดกรอบเค้าโครงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

1.3.3 ยก (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) 
เพ่ือน าเสนอที่ประชุม  

1.3.4 จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

1.3.5 ปรับปรุง/แก้ไข และบูรณาการเป็น ร่างแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามทีท่ี่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ 

1.3.6 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติแผนฯ 



3 
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป. ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

1.3.7 จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) แจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 หน่วยงานในสังกัดน าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แปลงไปสู่การปฏิบัติ เป็นแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

1.4.2 มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


