
ส่วนที่ 2 
 

บริบทและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางและเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุม ก ากับ 
นิเทศ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารหน่วยงาน ให ้เ ป ็น ไปต าม
วัตถุประสงค์และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ได้ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ เอกสารและ
การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  ทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายของรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการวิเคราะห์ภารกิจและ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
      คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561-2580)     
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความม่ันคง  หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน 
ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความ
มั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข 
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน 
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ 
ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น 
ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา    
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การ
รักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ือ
อาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
   1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
   2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
   3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
   4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
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   5) ความหลากหลายทางชี วภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม และความยั่ งยื นของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา       
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอด
รับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม ่
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ ในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนา
คนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เ พ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสาน  
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม  
และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้น
ของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง  และมีคุณภาพ 
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โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย       
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด 
ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทย ทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และ
การให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการ
ด าเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดย
ให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีด
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
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มัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ 
น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริ หารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)   
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ 

ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 -2564) โดย
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยกรอบวิสัยทัศน์ของการพัฒนา        
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข          
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร  ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย ซ่ึงประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้ 
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมผู้สูงวัย

อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  3) สถาบันทางสังคม 
มีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ได้แก ่1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  2) บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 1) รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม    
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือ       
ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ         
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บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และ
อุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็น
ธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้ 
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่ เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอ              
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้น       
การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการ
ลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกา ร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม มุ่งเน้นการลด 
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจน
และความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

   3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี        
ทั้งระบบ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบโดยจะต้อง
พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า         
การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ        
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน       
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ เร่งรัด
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แก้ไขปัญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว 
พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุน        
ให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

   5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความม่ันคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนา        
ในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

   6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาคและท้องถิ่น  

   7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนา
กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริการ
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยง        
การเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและ 
การผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวก  เ พ่ือรองรับ                 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

   8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความส าคัญ 
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การเพ่ิมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้ านบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐานและการบริหารจัดการ การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้าง
สังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา ตลอดจนสนับสนุนให้เกิ ดกลไกบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า 
โดยหลุดพ้นจากอันดับประเทศรายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

   9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่  รวมทั้ง                 
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค
ให้เป็นเมือง น่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของพ้ืนที่และ สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  
  10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์
ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์โดย
มุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่ ไทยมี                   
ความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค การเตรียม
ความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ในปี 2558 
(Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค การเสริมสร้างความเชื่อมโยง
กันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคและการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ ด้านการเงิน การให้บริการด้าน
สุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาฯ รวมทั้งเป็นฐาน        
ความร่วมมือในเอเชีย 

นโยบายของรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)   ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อ   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้
รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริม            
ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    
 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและ 
พัฒนา และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์   
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 2 การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ข้อที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน และข้อที่ 10 การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 นโยบายที่ 2 : การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน  ได้แก่  การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง        
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะ
จัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน        
ทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจ   
ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด  
การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดย
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
  2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี        
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ         
ของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหา
ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
 นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้ เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
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สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ าและ
พัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา          
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา ปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่  สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้ อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้น 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวน 
การเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมข้าด้วยกันเพ่ือให้
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน 
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกโรงเรียน 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู    
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ             
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 นโยบายที่ 7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะและแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิต
ให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้าง
แรงงาน 
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 นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  และจิตส านึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ        
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการ
ขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ
จัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค        
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะ     ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ 
คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความ
เหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
    1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่
สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม ่อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรค
อุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
    1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
    3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
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    แนวทางการพัฒนา 
    1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
    3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
     2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
     3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
     6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
     7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
        2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
        3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
        4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
        5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
       6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
       7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ        
คนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
    1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
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    2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
    3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
    4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
    5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
    2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
    4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
    5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
   ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้  
 1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราช
ปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้  

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทัศนคติ ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ 
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย ที่ดีงาม (Character Education)"  
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 1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู 
และการศึกษา  
   1.2.1 นักเรียน “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่
เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น 
สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)  “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทาง
เทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็
ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555) “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมาก
ขึ้น จะได้มี ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่
กัน” (5 ก.ค. 2555)  “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”  
(9 ก.ค. 2555)  
   1.2.2 คร ู“เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู 
เพราะจ านวน ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคดัเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่
จะสอนเด็กให้ได้ผล ตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้
เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม 
กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ   
มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและ
คิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 
40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” ( 6 มิ.ย. 2555) “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียน
งานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ 
ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ 
การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ 
ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)  “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หาก
นักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น  
จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555)  
       2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
   2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  
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1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

          3. จุดเน้นการด าเนนิงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
   3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  

3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ

ด าเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็น

รูปธรรม  
        4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
        นายธีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิง
นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. ด้านความม่ันคง  
แนวทางหลัก  
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระ
ราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และ
สถาบันพระกษัตริย์  

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  
  1.2 การบริหารจัดการ  

1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน  
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
          แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
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  2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  
    2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 
และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  
   2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะ
ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหา
ขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
   2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขัน  
   2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับ
โรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
          แนวทางหลัก  

3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
       1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 

3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน คร ูสถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่ 
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด  

       2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลาย
ทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ
ยุวทูตความดี  รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  
     3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
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  1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
               2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา

ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็น
การสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
     3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการ
อ่าน ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  
   4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / 
วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education  
   3.1.4 การวัดและประเมินผล  

1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
    3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ  

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
    3.2.1 การสรรหาครู  
    1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรร
หาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  
    2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
   3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
เพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน  
   3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู  
    1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการ
พัฒนาครูด้วยระบบ TPEP Online  
     2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
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4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
          แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child 
Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน 
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
    4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลัอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง 
  4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการ 
ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
           แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์  
2. การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ

จัดการ สิ่งแวดล้อม  
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  

          แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
  6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 12 ฉบับ  
  6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
  6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และก าหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ       

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา      
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้ งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มี
ประสิทธิภาพ  เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  

4..ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด 
 ค่านิยม TEAMWINS 
  T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
      I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
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 เป้าประสงค์รวม 
   1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ตัวชี วัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

2. ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา 
นอกระบบ (N-NET) แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 

3. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้  

ร้อยละ 70 
 

4. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน ได้รับการศึกษา 
ในรูปแบบที่เหมาะสม 

ร้อยละ 60 

 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาด
งานและประเทศ 
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
   5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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 ตัวชี วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย  
ตัวชี วัดเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคง 

 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อน
ความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มข้ึน 
 

ร้อยละ 3 

3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ 
สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้  

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
หรือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน  
ที่สนองความต้องการของตลาดงานและประเทศ 

 

5. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการเกษตรกร 
ที่เหมาะสมตามบริบท และความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน 

ร้อยละ 80 

6. ร้อยละของผู้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศของแต่ละหลักสูตร 

ร้อยละ 80  

7. จ านวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา  18 โครงการ 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะ   
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

8. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน 

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

9. ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา 
นอกระบบ (N-NET) แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 

10. จ านวนผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  320,000 คน 
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ตัวชี วัดเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย 
11. ร้อยละของครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องผ่านการอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ 

ร้อยละ 80 

12. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค  
13. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียน 
ในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย  

ร้อยละ 80 

14. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้  

ร้อยละ 70 
 

15. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน ได้รับการศึกษา 
ในรูปแบบที่เหมาะสม 

ร้อยละ 60 

16. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 

เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
17. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ       
การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 80 

18. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้
ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยงานทั งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

19. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   *ระดับมาตรฐาน หมายถึง ส่วนราชการมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกวา่เป้าหมาย   
ไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไมม่ีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมิน
ในระดับต่ ากวา่เป้าหมาย  

ระดับมาตรฐาน* 

20. จ านวนระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้ส าเร็จการศึกษาในสถานศึกษา  1 ระบบ 
21. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามเกณฑ์ 
ITA (Integrity and transparency Assessment)  

ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
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ตัวชี วัดเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย 
22. จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่ได้รับ 
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา  

ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 

23. จ านวนเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

11 เรื่อง 

24. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ร้อยละ 80 

25. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
การศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มา   
ร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)  

3,200 ภาคีเครือข่าย 
 

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   กลยุทธ์ 
    1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่
สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
    2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
    2.2 เ พ่ิมประสิทธิภาพการ เรียนการสอนเ พ่ือยกระดับทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
    2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและ
สังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพ้ืนที่ ภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
     3.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ     
สะเต็มทวิศึกษา) 
     3.3 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง      
     3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   
    กลยุทธ์  
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในพ้ืนที่และภูมิภาค 
     5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 

    6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา

ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
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    6.3 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
    6.4 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

    6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง
ส่วนกลาง ภาค และจังหวัด 

    6.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่และภูมิภาค       
ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา  

6.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    6.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ   

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
วิสัยทัศน์ 
 “ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา” 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม      

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจใน    
ความเป็นชาติไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 

3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาค    

ทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ        

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

ทุกภาคส่วน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน    

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่าง

มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดน 
3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม 
5. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และส่งเสริมการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 

ตัวชี วัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
 

ตัวชี วัดตามเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

1.การพัฒนาการศึกษา ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ดังนี  
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ร้อยละ 99 
3) ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน ร้อยละ 100 
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม
อายุ 15-17 ปี เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 75 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 
6) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษา เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 
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ตัวชี วัดตามเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

7) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 100 

8) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ที่ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 30 

9) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ ร้อยละ 70 
10) ร้อยละของโรงเรียนชายแดน/ชายขอบของตัวชี้วัดทางการศึกษา ร้อยละ 85 
2. การพัฒนาการศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) ดังนี  
1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียน ร้อยละ 1 
2) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น (จ าแนกกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 

ร้อยละ 20 

3) ผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกคนได้รับการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ป ี ร้อยละ 100 
3. การพัฒนาการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) ดังนี  
1) รอ้ยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 78 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 47 

3) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษลดลง 

น้อยกว่า 7 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(Programe for International Student Assessment หรือ PISA) ของนักเรียน
อายุ 15 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่านและคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

- 

5) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยนของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ระดับเม่ือทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) 

- 

6) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) เพิ่มข้ึน ร้อยละ 75 
7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
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  7.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
  7.2 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
  7.3 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 30 
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 30 

8) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่
พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 65 

9) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
10) จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

- 

11) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7 
12) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 

- 

13) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 30 

4. การพัฒนาการศึกษา ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังนี  
1) มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ - 
2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี 

3) มีระบบการติดตามประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

มี 

4) จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบัน สามารถ
เชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 8 

5) มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการ
การศึกษา การติดตามและประเมินผล 

มี 

6) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

มี 
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7) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา มี 
8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู่ด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน มี 
9) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา (Autonomous & Accountability) 

N/A 

10) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ลดลง 

ร้อยละ 23 

11) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณตาม
ภารกิจ (Function) 

40:60 

12) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับรัฐ 22:78 
13) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง ร้อยละ 0.10 
14) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 
15) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 70 

16) จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 90 

5. การพัฒนาการศึกษา การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดังนี  
1) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น (IMD) ร้อยละ 49 
2) จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน 0 
3) อันดับความถึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (IMD) ร้อยละ 32 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 32 
5) จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) ร่วมกับ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2 

6) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 20 

7) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญ 40:60 
8) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์ 

27:73 

9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 57 
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10) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
(ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 77 

11) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 72 

12) มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อย่างครบถ้วน 

ร้อยละ 85 

 
กลยุทธ์/ตัวชี วัดความส าเร็จ 
 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
             1.1 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  มีศักยภาพครบตามหลักสูตร 
             1.2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 
             1.3 ผลการทดสอบการศึกษาของผู้ เรียนทุกระดับมีผลเพ่ิมขึ้นและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 
 2.ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน  
           2.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
           2.3 อัตราการเข้าเรียนสายสามัญ ต่ออาชีวศึกษา (30 : 70) 
           2.4 จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/ทวิศึกษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
           2.5 ร้อยละของผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการและร้อยละของผู้พิการได้รับการบริการทาง
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
           2.6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        3.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมิน
มาตรฐาน สมรรถนะวิชาชีพ 
       3.2 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนพัฒนาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ในการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
           3.3 ระดับความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 
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 4.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
           4.1 ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการด้านความโปร่งใสและความเป็นธรรม  
           4.2 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
     4.3 ร้อยละการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษากับองค์กรและภาคีเครือข่าย 
           4.4 ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
           5.1 ระดับความพึงพอใจในการตรวจติดตามประเมินผลของผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
           5.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศรองรับการติดตามประเมินผลและการ
ตรวจราชการ 
              5.3 ระดับความครอบคลุมของเครือข่ายที่รองรับการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
              5.4 ระดับความส าเร็จของการเฝ้าระวังภัยพิบัติและการรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษา 
 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
              ส านั ก ง านศึ กษาธิ ก ารภาค 3  เป็ นหน่ ว ยง านสั ง กั ดส านั ก งานปลั ดกระทรว ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือ
ภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ทิศทางพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและ
ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
 2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจั ยและ
พัฒนา 

 3. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

  4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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   5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการ
พัฒนาบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นหลัก 
   6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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       โครงสร้างส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
 

 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
            
                                                                                        
     
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                               

                                                                                           
  .                                 

 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                          

1. การส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความ 
   มั่นคงของสถาบันหลัก 
2. การประสานส่งเสริมสนับสนุนและ   
   ด าเนินการวจิัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ 
   ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
3. การส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการ 
   เกีย่วกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และ 
   บุคลากรทางการศึกษาระดับภาค 
4. ก ากับดแูล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและ 
   ประเมินผลการพัฒนาวิชาการและการ 
   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. ประสานบริหารงานระหว่างราชการ 
   สว่นกลางและสว่นภูมภิาค 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ 
   และส่งเสริมโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา  
   ในเขตพัฒนาพิเศษ 
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

กลุ่มอ านวยการ 
                           

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานบริหารการเงิน บัญชี และพัสด ุ
3. งานบริหารงาน และการควบคุม   
    ภายใน 
4. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กจิกรรม   
    และผลงานของส านกังาน   
    ศึกษาธิการภาคและหน่วยงาน 
    ทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
5. งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ 
    ยานพาหนะ 
6. งานพัฒนาองค์การ 
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

กลุ่มตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล 

                                          
1. ก ากับดแูล เร่งรัด ติดตามและประเมนิผลการ 
   ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดใน 
   พื้นที่รับผิดชอบ 
2.ก ากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ  
   บริหารการจัดการศึกษาของหนว่ยงาน  
   การศึกษา 
3. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจ 
   ราชการของผู้ตรวจราชการ 
   กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 
4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
   และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธกิาร  
5. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ  
   และการรายงานเหตุภยัพิบัต ิและภาวะวกิฤต 
   ทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. การจัดท ายุทธศาสตร์และแผน 
    พัฒนาการศึกษาระดบัภาค 
2. การจัดระบบการพัฒนาข้อมูล 
   สารสนเทศ พัฒนานวัตกรรมและ 
   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
3. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
   ขององค์กร 
4. รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
    ขององค์กร 
5. งานจัดท างบประมาณ 
6. จัดท าดัชนีทางการศึกษา 
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล                                          

1. งานบริหารงานบุคคลของส านักงาน   
    ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ 
    จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ  
2. ก ากับดแูล เร่งรัด ติดตามและประเมนิผล 
  เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินยั การออก  
  จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์
3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ศึกษาธิการภาค 3  

 
แผนภูมิการบริหารงาน 

 

               

 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าเขตตรวจราชการที่ 2 
ประจ าเขตตรวจราชการที่ 8 
ประจ าเขตตรวจราชการที่ 9  

 

รองศึกษาธิการภาค 3 (นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต)์ 
ฉ 
 
 

 
 

 

1.นายโชคชัย  พรหมมาก 
2.น.ส.ธารารัตน์  ไตรโภค   
3.น.ส.ภควรรณ  ดอนมอญ  
4.น.ส.ฤทัยรัตน์  รู้รอบดี 
5.น.ส.นวพร  ปุญญะประสิทธิ์ 
6.นายอนุรักษ์  สังข์ไว 
7.นายทิวา ไชยเลิศ 
8.นายกิตติ  พุทธิพรสกุล 
 
 
 

1.นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ์ 
2.นายสัจจา  จุ่นบุญ 
3.น.ส.ทัศนีย์  ช่างชุบ 
4.น.ส.สุภาภรณ์  นฤภัย 
 

 

1.นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ 
2.น.ส.อัจฉรา  ส าราญเฟื่องสุข 
3.นางประภาวดี  โกสิยารักษ์  
4.นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย   
  
 
 

1.นางกุลจิรา  พิธิยานุวัฒน์  
 

 

กลุ่มอ านวยการ 
                           

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 
 

 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
                                          

กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                          

                                         

กลุ่มบริหารงานบุคคล                                          

                                          

1.นายวรพงษ์  ครุฑปราการ 
2.น.ส.วิริยาภรณ์  เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 
 
  



ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน (SWOT Analysis)    
 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้ด าเนินการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน              
เพ่ือประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และการวางแผนด าเนินงานของหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป 

 

จุดแข็ง 
1. โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ มีการด าเนินงานตามระเบียบและตามกฎหมายก าหนด       

              - การก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่และการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรทุกระดับชัดเจน              
              - การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานจัดได้ตรงตามความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ 
  2. สถานศึกษาทุกสังกัดจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถานศึกษาทุกแห่งน าเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการและใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4. มีการจัดการศึกษาทุกระดับครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป็นการสร้างโอกาสที่หลากหลาย 

จุดอ่อน 
1. คุณภาพการศึกษาในบางสาระวิชาอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  

          - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
         - มีสถานศึกษาบางแห่งที่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  

2. นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การ
ทะเลาะวิวาท  

3. อัตราการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากนักเรียนและ
ผู้ปกครองยังไม่เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนสายอาชีพ 

4. มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. การให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 

โอกาส 
1. มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม  มีสถาน

ประกอบการจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 
2. มีการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลาย ส่งผลให้เด็กเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว 
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้มี

ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้นในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการในพระราชด าริฯในพื้นที่ส่งผลให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาท าให้นักเรียนได้รับโอกาสและได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น 

     100 



 

 

5. จังหวัดในเขตพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

6. มีนักเรียนจากกลุ่มประชาคมอาเซียนมาเข้าเรียนในพ้ืนที่ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 

7. มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งพัฒนาทักษะ
ฝีมือสู่อาชีพอย่างชัดเจน 

อุปสรรค 
1. จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันเพ่ิมมากขึ้น 
2. สภาพปัญหาการแตกแยก หย่าร้างของครอบครัวส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็น

ผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น 
4. มีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมของประชากรกลุ่มวัยเรียนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ 

ประชากรวัยเรียน เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท เป็นต้น   
5. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาไม่เต็มรูปแบบ

ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
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