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   สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาของจังหวัดในส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
สภาพการจัดการศึกษา 
 

   ผู้เรียนได้รับการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ  และทุกประเภทตามศักยภาพผู้เรียนทั้ง
เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและพิการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและ
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองได้และเน้นการจัดการศึกษาด้านการรองรับตลาดแรงงาน และมีการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้สูงอายุในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ รูปแบบการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  แต่เนื่องจากผู้สูงอายุมีมาก
ขึ้นบุตรหลานต้องท างานนอกบ้านจึงไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุเท่าที่ควร 
 

ปัญหาในการจัดการศึกษา 
   ไม่สามารถจัดการศึกษาให้ครอบคลุม เด็ กปฐมวัยได้ครบทุกคนครูผู้ สอนไม่ตรงตามวุฒิ  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า หลักสูตรการเรียนการสอนมีวิชาและเนื้อหาสาระมากเกินไป ครูมีภารกิจ
นอกเหนือจากการสอน   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนวไม่ครอบคลุมทุกคน พฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนเปลี่ยนไป เช่น การติดเกมส์ การใช้สื่อโซเชียลไม่เหมาะสม นักเรียนที่สนใจเรียนต่อด้านอาชีวศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและผู้ปกครองไม่มั่นใจในความปลอดภัย ความมีอิสระในด้านการศึกษาส่งผลให้นักเรียนด้อยคุณภาพผู้สอน
ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ และครุภัณฑ์สื่อนวัตกรรมในการจัดการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาขาดการประชาสัมพันธ์ใน
ด้านการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุมีงบประมาณจ ากัด 
 

แนวโน้มในการจัดการศึกษา 
   ขยายช่วงชั้นในระดับนักเรียนกลุ่มปฐมวัยฐานรากให้มากข้ึนจัดการศึกษาเน้นการศึกษาไทยแลนด์4.0   
1)คดิวิเคราะห์ 2)คิดสร้างสรรค์ 3) คิดผลิตภาพ 4)คิดรับผิดชอบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับมัธยมศึกษา  
เช่น ทวิศึกษา ทวิภาคี  มีระบบการตรวจสอบหรือวัดผลประเมินผลผู้เรียนให้เข้มขึ้น สร้างแรงจูงใจนักเรียนให้สนใจเรียน
สายอาชีพ หลักสูตรและเนื้อหาสอดแทรกเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการมีคุณค่าตามวิถีความเป็นไทยปรับปลักสูตร
ให้เป็นไปตามแนวโน้มของนโยบายการศึกษาและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
ในทุกระดับ 
 

ตัวช้ีวัดด้านการศึกษา  
   ผู้เรียนทุกคนมีมาตรฐานการศึกษาเบื้องตนของทุกระดับทุกช่วงชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น  
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดี ดีเยี่ยม เพิ่มมากขึ้น  ผู้เรียนที่จบการศึกษาด้านอาชีวะมีงานท า
และรองรับในตลาดแรงงานสถิติผู้จบการศึกษาแต่ละสาขาวิชาความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาเข้าท างาน   ผู้สูงอายุมีความรู้   ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลรอบข้างมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การท ากิจกรรมร่วมกัน 
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ส่วนที่ 2 
บริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาของภาค 

 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม   หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  เป้าหมาย 
  1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์ ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ี
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
  2. ความม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค  และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างมีพลัง  
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
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         3. ความยั่งยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   

  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  ของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
  ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และท่ัวถึง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนา
ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้ เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิด
โอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบต่อสังคม  
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง
คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
   4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 
(SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ 
ของภาคีการพัฒนา 
        6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา  
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 หน้า 39 
 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ใน
ด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนด เป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้
เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ 
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน  
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   1. วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
    1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    2.1 เป้าหมายการพัฒนา  
     2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
     2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
     2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
    2.2 ตัวช้ีวัด  
     เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
      ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม  
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
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     เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
      2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
       ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
      2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  
       ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
       ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
     เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
      ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
      ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85  
      ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. 
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี  
   3. แนวทางการพัฒนา  
    3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  
     3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจัง 
    3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
     3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
     3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด 
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  
      1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
      2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต  
      3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก 
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
    3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
การพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  
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     3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
     3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูง
ใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก  
     3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
    3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
     3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ 
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
  2. ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ให้ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ สาธารณสุข รวมทั้งการ
ปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้  ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 
40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการ
เข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิง
พ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
   1. วัตถุประสงค์ 
    1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
     เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
     ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 
90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่  
     ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อย
ละ 50 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
   3. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย   
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     3.1.1  ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่
อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การ
ปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
    3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 
     3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน  
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง  ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน  
     3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง  ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 
    3.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง  
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีสิทธิในการ  จัดการ
ทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชม  
     3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  
     3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับ
เศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น   ท้าทายที่ต้อง
เร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือ 
ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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   1. วัตถุประสงค์ 
    1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟู
คุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

  ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ 
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะน้ าเสีย

และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

   3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไก
เพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ 
รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผล
กระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

 1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา

ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
  1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการ

ด้านความมั่นคงและมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 

  1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
   เป้าหมายที ่1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น 
    ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมขึ้น 
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   เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

    ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
   เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี

โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
    ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
   เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 

    ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
   3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ   เพ่ือป้องกันการกระท า
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  

   3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของ
ชาติอย่างแท้จริง  

   3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัด
ความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

  3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

   3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ  อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อ
การร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อ
ร้ายแรง โรคอุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัย
สนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ 
และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี 2579 
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 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
  1.2 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.3 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วยความ

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา 

ฉบับที่ 12 
 3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
   3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ

ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน   
  3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
    1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่ กับการปลูกฝังจิตสานึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือ ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    2) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง 

    7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
กลุ่มประชาชน 

   3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
    3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

    4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถ
เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการ
ท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยาย 
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมี
โครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

 1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง

ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้

ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 

  ตัวชี้วัด 5.2 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่า
ร้อยละ 85 ในปี 2564 

 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
   3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนส่งให้มีความรู้ความสามารถใน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินจะต้องวางแผนพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  ด้านการบิน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศองค์กร
ความร่วมมือด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และส านักงานการบินพล
เรือนญี่ปุ่น 

  3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินการกับ ภาคเอกชนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิค
เฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพ่ือให้ก าลังคนด้าน  
โลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ 
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  3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของ

ไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   ให้ความส าคัญกับการ
ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

 

 1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น

ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
   ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
    3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชนหรือชุมชน 

  3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย  
    1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับ

ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S)  เทคโนโลยี (Technology :T)     วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer:E)และคณิตศาสตร์(Mathematics:M)    2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้ง 
ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้ก าหนด
นโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 
ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและ
ความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
 
 
 
 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 หน้า 48 
 

   นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้
ให้แพร่หลาย  

   นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 
ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์     
ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มี
ลักษณะสากล เป็นต้น   

    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และ
ความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทาง
ทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดย 
ใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่
มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้าย 
สากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุง
ระบบ การเขา้เมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

    2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี   ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์
กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
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 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง   
  นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ เรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   นโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคั ญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
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  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิด
เสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมิน
ค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
   นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน  และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี    โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน    
   นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับ
แรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
ขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะ
สนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้ง
ในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของ
เสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง 
รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ ความส าคัญในการ
จัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

   นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของ
ภาครัฐและประชาชน   
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นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐใน
ระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและส่วนที่ 2 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้
   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุก  ในประชาคมอาเซียนและด าเนิน
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความม่ันคงทีเ่กี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้องใน 
3 นโยบาย  
     1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     2. นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
                                   2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก 
ความภาคภูมิใจ    ในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     3. นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้       
                                    3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและ   แนวทางการพัฒนา
การศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การ
มุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ   ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ(ร่าง)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  
5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เ พ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์     
    1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 
    3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
   ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
    การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
     1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
     2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิด
การน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
     3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมา
เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
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     4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัด
การศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
     5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
     6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกใน
การสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ    การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
     7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล   
 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการพัฒนา
ภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้นาประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จานวน 193 ประเทศ ได้ร่วมกัน
ลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นาในเอกสาร“Transforming Our World: The 2030 Agenda for 
Sustainable Development”เพ่ือกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปีข้างหน้า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์
ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ  โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ 
ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่
บรรลุผลส าเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-
2015)  การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กลไก
ขับเคลื่อน SDGs built-in ในระบบการทางานภาครัฐ แผนแม่บท/แผนงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 
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 การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมี
ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ
ภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจ
และประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการแต่งตั้งคณะทางานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ  
ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกัน ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ดังนี้  
   เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม 
ส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
   เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างหลักประกันให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่ 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เก่ียวข้อง รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิค
และอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่ 4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ  
อย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถ
อ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นสาหรับส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยม
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่ 4.8 สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ 
และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อม ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล 
ส าหรับทุกคน  
   เป้าประสงค์ที่ 4.9 ขยายจ านวนทุนการศึกษาท่ัวโลกให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา 
รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์  
ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี 2563  
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   เป้าประสงค์ที่ 4.10 เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่
เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573   

โดยมี 2 เป้าประสงค์ที่ถูกจัดล าดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความส าคัญ 30 ล าดับ
แรก ได้แก่  

    เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573    
   เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
ส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
    ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัดหลักภายใต้เป้าหมายที่ 4 ร่วมกับส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็น (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดทดแทน (proxy) ในส่วนของประเทศไทย จ านวน 17 ตัวชี้วดั 
จ าแนกเป็นตัวชี้วัดหลัก ตามที ่UN ก าหนด จ านวน 8 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดทดแทน 9 ตัวชี้วดั รายละเอียดดังนี้ 

 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 หน้า 56 
 

 
 
 
 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 หน้า 57 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 หน้า 58 
 

 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 หน้า 59 
 

 

 
 
 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 หน้า 60 
 

แนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   แนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพ่ือให้การจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ฯ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเรื่องส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องและได้ผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
    1. ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(Agenda) โดย
ก าหนดให้มีแผนงานบูรณาการเรื่องส าคัญตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาลโดยก าหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
จัดประชุม  ให้ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและไม่ซ้ าซ้อนกัน 
    2. ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพ้ืนที่  (area)  โดยส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ    และ
หน่วยงานอื่นบูรณาการการจัดท างบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การ
จัดสรรงบประมาณในมิติพ้ืนที่มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแก้ไขปัญหาของประชาชนตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
    3. การจัดงบประมาณของส่วนราชการ   รัฐวิสาหกิจ     และหน่วยงานอื่นในมิตกระทรวง/
หน่วยงาน(Function)  จะต้องสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน โดยให้มีการบูรณาการภารกิจ
ของหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน มีการจัดสรรงบประมาณอย่างประหยัด และมีความคุ้มค่า 
    ทั้งนี้ การจัดท างบประมาณจะต้องให้เกิดการบูรณาการงบประมาณทั้ง 3 มิติ ดังกล่าวข้างต้น
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
    4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ  หน่วยงานอื่น    จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณวงเงิน   โครงสร้างงบประมาณและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พงศ. 2561 โดยให้มีการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์ 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล    ภารกิจของ
หน่วยงานและแนวทางการจัดท างบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนให้มีการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน ในขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณโดยพิจารณาถึงความพร้อม 
ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และความครอบคลุม แหล่งเงิน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ และสามารถเริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ(โดยน างบประมาณตามข้อเสนอเบื้อต้น (Pre-Ceiling) 
ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ และงบประมาณในมิติพ้ืนที่ไปใช้ประกอบการัดท าค าของบประมาณ) 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงานและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าขอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเป็นการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาวต่อไป 

  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดไว้ 6 
ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
       1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
       นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
       1.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธ ารงไว้ซึ่งการเทิดทูน พิทักษ์ รักษาถวาย
พระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็งของกลไกเพ่ือป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพระราชประสงค์ 
           1.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ
สังคมไทย รวมทัง้หลักการทรงงานและแนวพระราชด าริกับทุกภาคส่วน และต่างประเทศ 
       1.1.3  ก าหนดมาตรการ พร้อมส่งเสริมการด าเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องพระเกียรติยศ
และพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและด าเนินการต่อการเคลื่อนไหว 
ที่ส่งผลกระทบสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      1.2 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
     นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
        1.2.1 ปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจในทัศนคติความเป็นไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 
    1.2.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชด าริกับทุกภาคส่วนและต่างประเทศ 
    1.2.3 สร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับประชาชนในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง 
    1.2.4 ส่งเสริมการให้ความรู้และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่กับการด าเนิน
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการบิดเบือนและน าเสนอข้อมูลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
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        1.3 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
   1.3.4 พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษะทวิภาษา 
       1.5 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    1.5.1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชารกลุ่มเสี่ยง
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีบทบาท
ส าคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมถูกต้องเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       2.5 การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    2.5.4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ การผลิตบุคลากร รวมทั้งการขยาย
เครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
       2.7 การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
    2.7.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิตและบริการสาขายุทธศาสตร์
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
    2.7.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์  เทคโนโลยี
นวัตกรรมและต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมให้กับชุมชน 
    2.7.3 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้เพื่ออ้างอิง 
   2.7.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    2.7.5 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุน
การยกระดับมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริมการผลิตและเพ่ิมสัดส่วนบุคลากรวิจัยที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
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    2.11 การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
             นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    2.11.1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
    2.11.2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไทย โดย
พัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนักให้ประชาเรียนรู้ คิดและท าอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   2.13 การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
     2.13.1 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆโดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
มาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
       3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    3.1.1 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ 
การท างานและการด ารงชีวิต ให้เหมาะสมกับประชากรแต่ละช่วงวัย 
   3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา และคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ทุกระดับ ทุก
ประเภทการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ การปฏิบัติจริง การสร้าง
สมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาหรืออาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งเร่งรัดการ
ยกระดับการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา 
    3.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและ
กลไกลการทดสอบ การวัดและการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบคลังข้อมูลเพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมการวัดความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
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    3.2.3 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อกับ
นโยบายการผลิตและพัฒนาครู ตามความต้องการใช้ครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพพัฒนาสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วย
ผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) ผู้กระตุ้น
แรงจูงใจ (Motivation) ผู้สร้างแรงบันดาลใจ(Inspiration)ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะ (Coaching &Mentoring) และเพ่ือ
แก้ปัญหาการสอนไม่ตรงวุฒิ สอนคละชั้น และการสอนในสาขาขาดแคลนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
    3.2.4 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดย
พัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนาคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบายของประเทศ รวมทั้งปรับ
หลักสูตรและการประเมินการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
    3.2.5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนรู้มีการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีคุณภาพสนับสนุนการบูรณาการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา และการบูรณาการ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2.6 ส่งเสริมการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) การจัดการศึกษากลุ่มเฉพาะด้านเฉพาะทางและกลุ่มท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุกสังกัด บูรณาการ
ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันและเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา สร้างกลไกความร่วมมือพัฒนา
ระบบการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จาก
การท างาน รวมทั้งปรับระบบการศึกษาให้ผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพเรียนข้ามสายได้ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
      5.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายจัดสรรงบประมาณ 
    5.2.1 ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการน าขยะไปใช้ประโยชน์รวมถึงตั้งพ้ืนที่ต้นแบบใน
การลดและคัดแยกขยะ ดูแลคุณภาพาชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
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   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
       6.1 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
     6.1.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมรักษา
ประโยชน์สาธารณะ สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต และประยุกต์หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือและให้ใช้กับทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ของ
นักการเมือง ข้าราชการ ภาคธุรกิจ  เอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือการต่อต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และบูรณาการทุกภาคเพ่ือต่อต้านการทุจริต รวมถึงการตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ 

      6.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
     นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    6.7.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพและขนาดที่เหมาะสมมีการ
บริหารงานเชิงรุก มุ่งเน้นระบบการบริหารงานแนวใหม่ที่ทันสมัย คล่องตัว และเกิดความคุ้มค่า 
    6.7.2 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต มีการวางระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและความคุ้มค่า รวมทั้งการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 
       ส าหรับแผนงานบูรณาการเป็นแผนงานที่ด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน 
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน  เพ่ือลดความซ้ าซ้อน มีความ
ประหยัดและคุ้มค่าสามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการและก าหนดให้การ
จัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project based จ านวน 29 แผนงาน 
     1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
     2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
      4. การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
     5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
     6. การเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
     7. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
     8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
     9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
     10. การวิจัยและนวัตกรรม 
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     11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
     12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
     13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
     14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
     15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
     16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
     18. การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
     19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
      20. การสร้างความเสมอภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
    21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
     22. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
     24. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ 
     25. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
     26. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
      27. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
     29. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

    จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

   ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์     เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20 
ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ ์และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้น 
เชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
ส่วนที่ 1  
  1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด  
และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้  
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1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
มีใจความส าคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ ที่ถูกต้อง 
2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย ที่ดีงาม (Character 
Education)"  

1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา  
   1.2.1 นักเรียน  “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)  “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555) “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มี ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และ
ประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555)  “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”  
(9 ก.ค. 2555)  
   1.2.2 ครู “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวน ไม่พอ 
และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล ตามที่ต้องการ  
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้อง
อบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้
มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 
40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” ( 6 มิ.ย. 2555) “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ 
เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับ
ไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ 
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)  “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียน
จะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น  
จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555)  
  2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
   2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศกึษา ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน 
คือ  

1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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  3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
   3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  

3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม  

  4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการ
ให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  
1. ด้านความม่ันคง  

แนวทางหลัก  
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส  
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์  

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพ่ือน 
ช่วยเพื่อน  

  1.2 การบริหารจัดการ  
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน  
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
  2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา  
    2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English 
Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาท ิหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อ
ต่างๆ ที่หลากหลาย  
   2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่ม
เล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากร
สายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
   2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขัน  
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   2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา ทวิภาค ี
อีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้
นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ  

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 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 ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่ เด็กปฐมวัยทุกสังกัด  
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ 

-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี  รณรงค์ให้
เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  
     3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  

    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร ์ICT และ 
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
     3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน ให้เด็กอนุบาล
ฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  
     4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education  
   3.1.4 การวัดและประเมินผล  

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

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
    3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างานออก
ข้อสอบ  
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3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

    3.2.1 การสรรหาครู  
    1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา  
การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  
    2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
   3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูอยู่ใน
ห้องเรียน  
   3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู  
    1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ TPEP Online  
     2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
     แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูล
เพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความ
จ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
    4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและ
องค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง 
  4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการ ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์  
2. การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม  
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  
 

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

6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
  6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐาน 
ในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
กลยุทธ์  
  1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
  1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว)  
  1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์  
  2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
  2.2 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
  2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
  2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
กลยุทธ์  
  3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การวัด 
ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ  
  3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมือง  
  3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
กลยุทธ์  
  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย  
  4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์  
  5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
  5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์  
  6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
  6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
  6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหาร จดัการที่มีประสิทธิภาพ  
  6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต   
  6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

                             การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
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 และมัธยมศึกษาต่ า       
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
         - มีสถานศึกษาบางแห่งที่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  

2. นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท  
3. อัตราการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากนักเรียนและผู้ปกครองยังไม่     

เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนสายอาชีพ 
4. มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. การให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 
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โอกาส 
1. มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม  มีสถานประกอบการ    

จ านวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 
2. มีการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลาย ส่งผลให้เด็กเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว 
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีทรัพยากร     

เพ่ิมมากข้ึนในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการในพระราชด าริฯในพื้นที่ส่งผลให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา     

ท าให้นักเรียนได้รับโอกาสและได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
5. จังหวัดในเขตพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ     

และเขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
6. มีนักเรียนจากกลุ่มประชาคมอาเซียนมาเข้าเรียนในพ้ืนที่ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน     

เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 
7. มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ 

สู่อาชีพอย่างชัดเจน 
อุปสรรค 

1. จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันเพ่ิมมากขึ้น 
2. สภาพปัญหาการแตกแยก หย่าร้างของครอบครัวส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นผลต่อ     

คุณภาพการจัดการศึกษา 
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น 
4. มีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมของประชากรกลุ่มวัยเรียนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ 

ประชากรวัยเรียน เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท เป็นต้น   
5. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาไม่เต็มรูปแบบส่งผลให้   

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

วิสัยทัศน์ 
 

 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมได้อย่างมี

ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดน 
3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม 
5. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม

การน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
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1. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 3   พ.ศ. 2560 – 2565 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 
ปัจจุบัน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี)  
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน 

76.2 78 80 83 86 90 90 

2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียน
ระดับประถมศึกษาทุกคน 

100 99 99 100 100 100 100 

3) ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้า
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าทุกคน 

88.9 100 100 100 100 100 100 

4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี)  
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี 
เพ่ิมข้ึน 

72.7  74 75 78 81 84 80 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) 
มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

10.1 10.50 11.00 11.50 11.50 11.50 10.7 

6) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษา เพ่ิมขึ้น 

0 0 5 10 15 20 20 

7) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับ 
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษา เพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 100 100 100 

8) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ 
(พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ศูนย์ 
ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดบริการ 
ทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 

N/A 20 30 40 50 50 50 

9) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและมีคุณภาพ 

N/A 65 70 80 85 89 89 

10) ร้อยละของโรงเรียนชายแดน/ 
ชายขอบของตัวชี้วัดทางการศึกษา 

 80 85 87 90 93 90 
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2. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 3   พ.ศ. 2560 – 2565 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) ดังนี้  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 
ปัจจุบัน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตรา 
การเข้าเรียน 

N/A 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น (จ าแนกกลุ่ม 
ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 

N/A 15 20 20 20 20 20 

3) ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ป ี

N/A 100 100 100 100 100 100 
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3. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 3  พ.ศ. 2560 – 2565 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) ดังนี้  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 
ปัจจุบัน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 
ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 

72.7  75 78 80 82 85 85 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 

น้อยกว่า 
50 

45 47 48 49 50 50 

3) ความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระหว่าง
พ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ลดลง 

น้อยกว่า 
10 

น้อย
กว่า  
8 

น้อยกว่า   
7 

น้อย
กว่า 
 6 

น้อย
กว่า 5 

น้อย
กว่า 
5 

น้อยกว่า 
5 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programe 
for International Student 
Assessment หรือ PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ปี ในวิชา
วิทยาศาสตร์ การอ่านและ
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

421/ 
409/ 
415 

- - - - - 500 

5) ระดับความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) สูงขึ้น (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับ
ปริญญาตรี) 
 

A1/A2/B2 - - - - - A1/A2/B2 

6) ร้อยละการอ่านของคนไทย 
(อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) เพ่ิมข้ึน 

77.7 73 75 80 82 83 85 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 
ปัจจุบัน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
  7.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
  7.2 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
  7.3 ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
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8) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่
พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

60 64 65 70 75 75 75 

9) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

70 80 80 80 80 80 80 

10) จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

N/A 
 

- - - - - 500 

11) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

N/A 
 

5 7 8 9 10 10 

12) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

น้อยกว่า 
50 

- - - - - 50 

13) ร้อยละของสถานศึกษาที่มี 
การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic 
Education) เพ่ิมขึ้น 

N/A 30 30 30 30 30 30 
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4. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 3   พ.ศ. 2560 – 2665  ได้ก าหนดเป้าหมายการ 
พัฒนาการศึกษา ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังนี้  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 
ปัจจุบัน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1) มีการปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

N/A - - - - - มี 

2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของ
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

N/A มี มี มี มี มี มี 

3) มีระบบการติดตามประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล้อง 
กับบริบทและความต้องการจ าเป็น 
ของสถานศึกษา 

N/A     มี มี มี มี มี มี 

4) จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคล 
ด้านการศึกษาของประเทศที่เปน็
ปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงและใช้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

N/A 8 8 8 8 8 8 

5) มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร
จัดการการศึกษา การติดตามและ
ประเมินผล 

N/A มี มี มี มี มี มี 

6) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

N/A มี มี มี มี มี มี 

7) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการ 
จัดการศึกษา 

N/A มี มี มี มี มี มี 

8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู่
ด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน 

ไม่มี มี มี มี มี มี มี 

9) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวกับความเป็นอิสระและความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา 
(Autonomous & Accountability) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A มี 

10) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง 

30 25 23 22 21 20 20 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 
ปัจจุบัน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

11) สัดส่วนงบประมาณตาม
ประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อ
เทียบกับงบประมาณตามภารกิจ 
(Function) 

30:70 30:70 40:60 40:60 40:60 40:60 40:60 

12) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับรัฐ 

20:80 21:79 22:78 23:77 24:76 25:75 25:75 

13) อัตราการออกกลางคันของ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ลดลง 

0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

14) ร้อยละของสถานศึกษาที่
ปลอด 
ยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

80 90 90 90 90 90 90 

15) ร้อยละของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

N/A 60 70 80 90 100 100 

16) จ านวนหน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ/ 
เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
แบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 

60 80 90 100 110 120 300 
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5. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 3   พ.ศ. 2560 – 2565 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา การตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดังนี้  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย       รวม 

ปัจจุบัน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1) อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น (IMD) 

52 50 49 48 48 48 48 

2) จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 
200 อันดับแรกของโบกเพ่ิมขึ้น 

0 0 0 0 0 0 2 

3) อันดับความถึงพอใจของผู้ประกอบการ
ต่อผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (IMD) 

47 30 32 35 40 45 45 

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบ
สะเต็มศึกษาเพ่ิมขึ้น 

5 31 32 33 34 35 30 

5) จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) 
ร่วมกับต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

2 1 2 2 3 4 5 

6) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิ
ภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

N/A 15 20 25 28 30 30 

7) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อ
เทียบกับผู้เรียนสามัญ 

40 : 60 38:62 40:60 42:48 44:46 45:55 45 : 55 

8) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น  
เมื่อเทียบกับผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์ 

25 : 75 25:75 27:73 28:72 29:71 30:70 30 : 70 

9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน  
(15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เพ่ิมข้ึน 

56.25 56 57 58 55 60 60 

10) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพ
อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เพิ่มข้ึน 

N/A 76 77 78 79 80 80 

11) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพ
อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) 
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มข้ึน 

N/A 71 72 73 74 75 75 

12) มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน 
(Demand) จ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 

N/A 80 85 90 100 100 100 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
             1.1 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  มีศักยภาพครบตามหลักสูตร 
             1.2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน 
             1.3 ผลการทดสอบการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับมีผลเพ่ิมข้ึนและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 2.ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน  
           2.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
           2.3 อัตราการเข้าเรียนสายสามัญ ต่ออาชีวศึกษา (30 : 70) 
           2.4 จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/ทวิศึกษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
           2.5 ร้อยละของผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการและร้อยละของผู้พิการได้รับการบริการทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
           2.6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        3.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินมาตรฐาน   
      สมรรถนะวิชาชีพ 
       3.2 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนพัฒนาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัด
การศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
           3.3 ระดับความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 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 าข้อมูลสารสนเทศรองรับการติดตามประเมินผลและการตรวจ          
ราชการ 
              5.3 ระดับความครอบคลุมของเครือข่ายที่รองรับการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลตาม             
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
              5.4 ระดับความส าเร็จของการเฝ้าระวังภัยพิบัติและการรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษา 
  
 
 


