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ค าน า 
 

       นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ และทุกช่วง
วัย และตามแนวทาง HR Scorecard ที่ ก.พ. ก าหนด ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้ก้าวหน้าบรรลุตามภารกิจและเป้าหมาย  ตามนโยบายของการบริหารงานบุคคล 

       ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่จากทุกงาน ทุกกลุ่มงาน ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้ร่วมกัน
เป็นคณะท างาน และคณะด าเนินการที่ท าให้การด าเนินงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา ตามนโยบายของการบริหารงานบุคคล ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างด ี
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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บทน ำ 

ควำมหมำยของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

             การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM ) เดิมเรียกกันว่าการ
บริหารงานบุคคล (Personnel Management) แต่เมื่อโลกปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบ
แนวคิดด้ านงานบุคคลจึ งจ า เป็นต้องขยายแ ละพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว                     
ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าบุคลากรในองค์การเป็นเพียงผู้รับค าสั่งตามที่มองหมายเท่านั้น ในบทบาทใหม่
บุคลากรมีฐานะเป็นทรัพยากรขององค์การ หรือในปัจจุบันเรียกว่า “ทุนมนุษย์” ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาระงานต่างๆ ขององค์การด าเนินปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความส าเร็จ ความเจริญเติบโต
ก้าวหน้าให้แก่องค์การ ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับและมีความส าคัญยิ่งต่อ
องค์การ ในส่วนของความหมายตามท่ีนักวิชาการให้ไว้ มีดังนี้ 
             การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา 
คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งใส่ใจพัฒนา บ ารุงรักษาให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ในการปฏิบัติงาน และยัง
รวมถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้บุคลากรในองค์การที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติงานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ 
หรือเหตุอื่นใดในงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (พยอม วงศ์สารศรี.2545:5 ) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรได้       
ใช้ประโยชน์จากความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคลากรให้ได้มากที่สุด อันเป็นผลท าให้องค์การอยู่ในฐานะ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ตั้งแต่ระดับสูงสุดและต่ าสุด รวมตลอดถึง
การด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนในองค์การ (เสนาะ ดิเยาว์ , 2545: 7) 
            การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เช่น เรื่องการ 
สรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล ให้สามารถพัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม่ รวมถึงการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคลากรให้มากที่สุดด้วยเทคโนโลยีและ
วิทยาการด้านต่างๆ( ดนัย เทียนพุฒ,2546: 17) 

  การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง หมายถึงการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่
มีค่าที่สุดขององค์การ ซึ่งหมายถึงทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน อุทิศเวลา เพ่ือความส าเร็จที่ยั่งยืนตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ (Dressler 1997:2) 
             การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงค่าขององค์การให้ ปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีภารกิจหลัก 7 ด้าน คือ การวางแผนด้านก าลังคน การสรรหาและการ
คัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล การดูแลสุขภาพความปลอดภัย 
แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Robert and David,2001: 4) 
             จากความหมายที่กล่าวมา สรุปให้เห็นว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้
องค์การได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ 
และพร้อมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันได้ ดังจะเห็นได้จากขอบข่ายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ที่กว้างครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในองค์การและเกี่ยวข้องผูกพันทุกขั้นตอนของการบริหารงาน 
นับตั้งแต่การวางแผนเพ่ือสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ การดูแลบ ารุงรักษา จนกระทั่งบุคลากรพ้นไปจากการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงงานในแต่ละหน้าที่นั้น จะต้องเก่ียวข้องกับบุคลากรหรือสมาชิกในองค์การ 3 ช่วงระยะเวลา คือ 
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1. ก่อนปฏิบัติงาน ฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องวางแผน สรรหา และจูงใจ บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานด้านนี้จ าเป็นต้องรู้  และเข้ าใจถึง
กลุ่มเปูาหมายที่องค์การต้องการ เพ่ือให้เข้ามาร่วมงานด้วยความเหมาะสมต่อไป 

2. ขณะปฏิบัติงาน หลังจากสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์การแล้ว 
ฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังจ าเป็นต้องธ ารงรักษาให้บุคคลากรขององค์การมีคุณภาพ มีชีวิตการปฏิบัติงานที่ดี มี
ความศรัทธา และจงรักภักดีต่อองค์การ โดยค านึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม จึงจะสามารถดึงดูด
ความสนใจบุคลากรที่ดีเข้ามาร่วมปฏิบัติงานได ้

3. หลังการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้มุ่งหวังผลเพียงได้บุคลากรเข้ามาและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเปูาหมายเท่านั้น ภาระงานอีกหน้าที่หนึ่งที่ฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องให้ความเอาใจ
ใส่เช่นเดียวกัน คือ การดูแลบุคลากรหลังเกษียณอายุ หรือ บุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องลาออกจากงานก่อนเวลา 
ด้วยความจ าเป็นบางประการ โดยองค์การจะต้องจัดเตรียมความพร้อมให้บุคลากรได้ใช้ชี วิตอย่างมีความสุขใน
สังคมหลังออกจากงาน อาจจะเป็นเรื่องเงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนในรูป
อ่ืนๆ ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตที่มีความสุขได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
             การบริหารทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่จะช่วยขยายบทบาทหน้าที่งานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีขอบข่าย
ของการปฏิบัติที่กว้างข้ึน เพ่ือครอบคลุมดูแลการปฏิบัติภารกิจต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและองค์การ ดังนี้ 

1. เพ่ือช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพ่ือช่วยองค์การด าเนินงานบรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใฝุหาผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับสูง เข้ามาปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5. เพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฏิบัติงานในระดับที่พึงปรารถนาขององค์การ

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมยังสามารถตอบสนองความต้องการ             
ในระดับต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. สนองความต้องการระดับสังคม  (Society’s Requirement)  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะ
ได้รับ ให้บุคลากรทุกคนมีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม มีงานท ามีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรให้มีความเป็นผู้น าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของสังคม 

2. สนองความคาดหวังระดับการบริหารขององค์การ (Management’s) ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ องค์การมีความคาดหวังที่จะได้บุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลท าให้
องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นงานด้ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องตระหนักภาระหน้าที่
ที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดคนเข้าท างาน โดยดูแลตั่งแต่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และ
หลังปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจ ความศรัทธา ให้แก่บุคลากรทุกคนที่จะเข้ามาร่วมงาน และสร้างความ
แข็งแกร่งให้องค์การต่อไป 

3. สนองความต้องการระดับผู้ปฏิบัติงาน (Employee’s Need) องค์การจะต้องตระหนักเสมอว่า 
บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะมีวิธีการด ารงชีวิตที่ดีในสังคม ครอบครัวมีความสุข สังคมยอมรับ   
ยกย่อง และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ควรละเลยต่อความต้องการ
พ้ืนฐานที่บุคลากรทุกคนควรจะได้รับ เพราะ สิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์การ        
ในท้ายที่สุด 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของ    

ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา         

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ           

ตามนโยบายและแผน 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก          

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน           

การมอบหมายหน้าทีใ่ห้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และการด าเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา         

ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข) ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง               

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา        

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
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(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี        

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิ เด็กและเยาวชน                 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ ไขและคุ้มครอง

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

กรอบและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง ทางด้านสังคม
การเติบโตอันก้าวไกลด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้องค์กรในภาครัฐมีการเตรียมความพร้อม      
รับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจากการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการ          
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการทางานเพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทางานของ
หน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้น
ให้การดาเนินการภาครัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริม
สนับสนุนการให้เกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ  และสนับสนุน 
“การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล”ด้วยปัจจัยดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร    
มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  สามารถสนับสนุน           
ให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่ความส าเร็จได ้จึงได้มีการจัดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 
สามารถพัฒนาประเทศ โดยรวบรวมข้อกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงาน ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ คือ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ           
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 5 ประเด็น 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
ตัวช้ีวัด  
1. ความสุขของประชากรไทย  
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง  
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5 ประเด็น 
1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ตัวช้ีวัด  

1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7 ประเด็น 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
ตัวช้ีวัด  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4 ประเด็น 
1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง 
ตัวช้ีวัด  
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหนา้ในการพัฒนาจงัหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
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(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6 ประเด็น 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
ตัวช้ีวัด  
1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 

 (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 8 ประเด็น 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม                  
ในการพัฒนาประเทศ 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น        
และเป็นมืออาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค 
ตัวช้ีวัด  
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะ         
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด
ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก          
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ              
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไก        
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ 
น าไปสู่การพัฒนาเพือ่ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี สู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล         
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับ           
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน       
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม          
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง
คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ ใน
การก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมายและตัวชี้วัดในด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น 

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน 

เปูาหมายรวมการพัฒนา  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดเปูาหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอด

ไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี          

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง           
มีความเป็นไทย 
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2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล       
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการ           
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น          
ของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ         
มีส่วนร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ถูกก าหนดจาก

ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และ
กลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดี

ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว          
บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา              
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง  
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
เปูาหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
เปูาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง   
อย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
      3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม          
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจาก
อบายมุขอย่างจริงจัง 
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
      3.2.1 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์     
มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
               1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
               2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
               3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพ
ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      3.3.1 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
      3.3.2 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
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(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
การยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ของรัฐ และมีอาชีพ 
      3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่
อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน 
3.2 กระจายการใหบ้ริการภาครฐัทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลมุและทั่วถึง 
      3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน
ระหว่างพื้นที่ โดย  
               (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งมาตรการที่เป็น
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาครู  
               (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

 
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการ

บริโภค ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
      3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการ
คัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ 
รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะอย่างเป็นรูปธรรม 
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(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 
เปูาหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความม่ันคงเพ่ิมข้ึน 
เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ 
ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
      3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่
และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือปกปักรักษาและปูองกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ
สถาบันหลักของชาติ 
      3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดย
ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความม่ันคงและ
ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

 
(6) ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ

ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
 

แนวทางการพัฒนา 
3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
              1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก            
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคมผ่านกลไกครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย         
โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม การลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย  

 

แนวทางการพัฒนา 
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
      3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
              1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรง
บันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ 
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางพัฒนาของประชาคมโลกตั้งแต่เดือน
กันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เปูาหมาย 
(Goals) คือ 
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เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ 
เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 3 รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ 
เปูาหมายที่ 4 รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เปูาหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
เปูาหมายที่ 6 รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 7 รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย 
เปูาหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า 
เปูาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่าง       

ยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
เปูาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
เปูาหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 12 รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 13 ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายท่ี 15 ปกปูอง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 ได้
บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศและก าหนดเปูาหมายในการปฏิรูปประเทศไว้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีเปูาหมายดังนี้  

1. ด้านการเมือง  
1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออก
เสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 

2) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้พรรค
การเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้
สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และการ
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คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

3) มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้
วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

4) มีกลไกที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

5) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
1) จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
2) จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง เพื่อให้สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุก

ภาคส่วนในการท างานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
3) จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว 

และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
4) จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไว้ซึ่งก าลังคนที่มีคุณภาพสูง มี

คุณธรรม และจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
5) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบปูองกัน

การแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและอิทธิพล  

3. ด้านกฎหมาย  
1) กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
2) กฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนและ

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม 
4) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย 
5) ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
1) การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนผู้มีอรรถคดี          

ได้รับความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหน้าในการด าเนินงาน แต่ละข้ันตอน 
2) มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดี ให้ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค             

และมีหลักประกันคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3) มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเสมอภาค เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า             

และน ามาตรการอ่ืนมาใช้แทนการควบคุมตัว จ าคุก กักขัง 
4) มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือให้สังคมมีความปลอดภัยอย่ างยั่งยืน           

และมีความเป็นธรรม โดยมีการก าหนดโทษอาญาที่เหมาะสม ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าผิด มีการ
กระท าผิดซ้ าลดลง พัฒนาระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด และบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ต้องหาและจ าเลย ตลอดจนมีการด าเนินมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
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5) ระบบสอบสวนคดีอาญามีการปรับปรุงให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน             
และพนักงานอัยการ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานใน              
ชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน และชั้นฟูองคดี 

6) ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน มีระบบตรวจเก็บพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ที่มี
คุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นอิสระ มีมาตรฐานวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีทักษะในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งจัดให้มีแพทย์นิติเวชที่เพียงพอต่อ
การรองรับงานด้านนิติเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ 

7) มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และขจัดวัฒนธรรมองค์กร    
ที่เป็นอุปสรรคต่อการอ านวยความยุติธรรม โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กร 

8) กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการจัดตั้งศาล
พาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์เพ่ืออ านวยความยุติธรรมในคดีพาณิชย์ที่เป็นธรรม รวดเร็ว มีมาตรฐานเทียบเท่า
นานาอารยประเทศ พัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศในระดับภูมิภาค และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน และรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

5. ด้านเศรษฐกิจ  
1) มีผลิตภาพสูงขึ้น (higher productivity) 
2) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) 
3) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน (more inclusive 
4) มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (more sustainable) 
5) สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง (high performance economic institution) 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนา

ประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดมลพิษ และผล 

กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
3) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนา ที่ใช้ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
4) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศ 

7. ด้านสาธารณสุข 
1) ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ตอบสนองความจ าเป็น และระบบหลักประกันสุขภาพ

ความยั่งยืน พอเพียงมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม 
2) มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุข 

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี 
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3) ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ การด าเนินงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพ้ืนที่ โดยมีระบบสนับสนุนที่เอ้ือต่อการแก้ปัญหาในแต่
ละพ้ืนที่ ระบบบริการมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และจัดบริการเป็นเครือข่าย ภายใต้การติดตามก ากับที่
มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 

4) ประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างน าซ่อม และผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ ทั้งการรับ
บริการและการรับภาระค่าใช้จ่าย 

8. ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ            

กับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพ    
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน          
ตามแนวทางของประชาธิปไตย 

2) สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ด ี

9. ด้านสังคม  
1) คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
3) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ 
4) ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ 
5) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

10. ด้านพลังงาน 
1) ระยะสั้น มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ 

ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่            
ของประเทศ  

2) ระยะปานกลาง การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตาม
แผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศได้อย่างมี
นัยส าคัญ 

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มี

กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระท าความผิดโดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

2) มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร  ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและ
การก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

3) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุน
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
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4) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้า
พนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน           
ชี้มูล ฟูองศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท า
และบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งใน             
ประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล                 
ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

6) มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ            
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2564 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ        
ด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด าเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชน์และ
ความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่
เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ในด้านต่างๆ      
และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็นเกณฑ์ส าคัญ  โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1               
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป                
ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ เป็นล าดับส าคัญ          
ในระดับต้น แต่ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดภาพ
แห่งความส าเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่น    
ของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี ในประชาคมโลก 

กรอบความคิดหลักในการก าหนดนโยบาย ได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติ       
จะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะท าให้ค่านิยม
หลักของชาติด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง 

ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ         

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
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11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ 
1. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
2. การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
3. การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
4. การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
6. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร 
7. ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
8. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่าง

มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

วิสัยทัศน์ 
“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและด าเนิน
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติเพ่ือ

ลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
4. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับ

ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
6. เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง    ความ

ยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์ 

7. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

8. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการปูองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงครามและ
สามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการปูองกันประเทศในทุกรูปแบบ 

9. เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ 
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โดยนโยบายความม่ันคงท่ีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยรับผิดชอบ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
 

นโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 

หน่วยหลัก หน่วยร่วม 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  
/  

1.3 เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 

ทุกส่วน
ราชการ 

2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ 

 
ทุกส่วน
ราชการ 

2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็น สังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

/  

2.5 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ทุกภาคส่วน 

 
ทุกส่วน
ราชการ 

3. ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.1 เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข 

 
ทุกส่วน
ราชการ 

ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
 

นโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 

หน่วยหลัก หน่วยร่วม 
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
4.3 ส่งเสริมการใช้มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์   

อันดีทุกระดับกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 / 

5. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
6. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
6.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความส าคัญของ

ทะเล 
 / 

7. จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
7.2 แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างและยังไม่สามารถส่งกลับประเทศ

ต้นทาง 
 / 
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7.4 ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบการ
เข้าเมือง 

 / 

7.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความ
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน 
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
/ 

8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
8.1 ปกปูองความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด  / 
8.2 

ผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง 
 ทุกส่วน

ราชการ 
9. เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
10. เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
10.3 พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  / 

 

นโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 

หน่วยหลัก หน่วยร่วม 
11. รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
11.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการ การตรวจสอบ และการเฝูาระวังการแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 

 
/ 

12. เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
12.4 ฟ้ืนฟูภาคเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานความม่ันคงทางอาหารของไทย  / 
13. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
13.3 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ทุกส่วน
ราชการ 

13.4 พัฒนาและสนับสนนุการมีระบบฐานข้อมูลเฝูาระวังและเตรียมพร้อมด้าน
ภัยพิบัติท่ีทันสมัย 

 
ทุกส่วน
ราชการ 

14. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
16. เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
16.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นจริงทาง

ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค โดยเน้นที่ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันในมิติทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน 

 
/ 

16.9 เสริมสร้างปัจจัยที่เกื้อหนุนและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ลดความหวาดระแวง
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 

 
ทุกส่วน
ราชการ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน ประเทศ

ลดลงและได้วางเปูาหมายไว้ 2 ด้าน คือ เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเปูาหมายของการจัด
การศึกษา (Aspirations)  

 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย  
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)  
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือการท างานหรือการมีชีวิตหลังวัย
ท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 
 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)  
 ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
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 3) ระบบการศึกษาที่ มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็ม            
ตามศักยภาพ (Quality)  
 ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของ             
แต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
 หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อ
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียน ผ่านมาตรการทาง
การเงินและการคลังที่เหมาะสม 
 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท           
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก                 
ศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว           
ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโต            
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษา
สถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 
2) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพ่ิมข้ึน 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) เพ่ิมขึ้น 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สรา้งภูมิคุ้มกันหรือปูองปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ิมขึ้น 
5) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสงัคมพหุวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
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2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
3) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษที่จัดการเรียน      
การสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาถ่ินเพิ่มขึ้น 
4) ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิ เศษที่เข้าร่วมโครงการ         
ด้านการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเพิ่มข้ึน 
5) จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่มข้ึน   
6) จ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมขึ้น 

 

3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวธิี
เพ่ิมขึ้น 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน 
3) มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
5) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
(3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพ้ืนที่ 
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
(4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
เป้าหมาย 
1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
1) มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 
2) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
3) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
5) ร้อยละของผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
7) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ระดับปริญญาตรี) 
8) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ตรงตามข้อมูลความต้องการก าลังคน 
(Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
9) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
10) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้น
ไปเพิ่มข้ึน 
11) ร้อยละของก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
12) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ)       
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น 
13) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
เพ่ิมข้ึน 
14) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน 
15) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการเพ่ิมขึ้น 
16) อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (IMD) 
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2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการผลิตบัณฑิตและวิจัยตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
เพ่ิมข้ึน 
2) สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูงจ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
3) ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น 
4) จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree)ร่วมกับต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
5) จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
6) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพิ่มขึ้น 
7) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมขึ้น 
8) จ านวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่องเพ่ิมข้ึน 
9) จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น 
10) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
11) ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน 
12) ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
13) ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพและหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัด 
1) สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น 
2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
เพ่ิมข้ึน 
3) จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
4) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น 
5) จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
(1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
(3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
    2.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะและช่วยเหลือสังคมเพ่ิมข้ึน 
    2.2 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีวินัยเพิ่มข้ึน 
3) ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย   
จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน 
2) ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กท่ีถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
อย่างรอบด้านตามวัยเพ่ิมขึ้น 
3) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) เพ่ิมข้ึน 
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มข้ึน 
5) จ านวนผู้เรียนในสาขาเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญระดับสูงในศาสตร์/สาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
6) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
7) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
8) จ านวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน 
9) จ านวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์
เพ่ิมข้ึน 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
2) จ านวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของ
เด็กท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น 
3) จ านวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้น 
4) จ านวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมข้ึน 
5) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3) เพิ่มขึ้น 
6) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน    
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4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 
2) จ านวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนสถานประกอบการ สถาบัน
ศาสนา มูลนิธิ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพ่ิมขึ้น 
3) จ านวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่องค์ความรู้หรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
4) ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
5) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6) จ านวนสื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพ่ิมข้ึน 
7) จ านวนสื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน 
8) จ านวนรายการ/ประเภทสื่อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เผยแพร่ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
9) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการคนทุกช่วงวัย
และใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ 
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1) มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมายที่มีประสิทธิภาพ 
2) มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน 
3) จ านวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพ่ือการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
จ าแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 
4) จ านวนผู้เรียนที่ศึกษา/เรียนรู้/อบรมทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพตามหลักสูตรและเข้ารับการทดสอบและ
ประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
ตัวช้ีวัด 
1) มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษาและจังหวัด 
2) สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้น 
3) มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู 
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
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มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น 
3) ระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะและการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
4) มีระบบการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครู และการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
และเทคนิคการสอน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 
เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
(3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
(4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
(5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
(7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี เพิ่มข้ึน 
2) ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 
3) ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15 – 17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี เพ่ิมขึ้น 
5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
6) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น      
(จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 
7) อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น 
8) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
9) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
10) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 
11) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบ/หลักสูตร        
ส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ) เพิ่มข้ึน 
12) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษาตามรูปแบบ/หลักสูตรส าหรับผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเพ่ิมขึ้น 
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13) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทางกลุ่มท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
14) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่
ลดลง 
15) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 
16) จ านวนสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ลดลง 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
ตัวช้ีวัด 
1) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2) มีสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3) มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และการผลิตรายการเพ่ือการศึกษา 
4) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ขั้นต่ า 30 Mbps ใน 5 ปี
แรก และ 100 Mbps ภายใน 20 ปี เพิ่มข้ึน 
5) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV และ
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
7) มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมการมีอาชีพเพ่ิมข้ึน 
8) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน    
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ตัวช้ีวัด 
1) มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่สามารถเชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ด้าน
สาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 
2) มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม 
ประเมิน และรายงานผล 
3) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการและใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ 
4) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาสูงขึ้น 
5) มีกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ได้รับการ
ปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ 
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แนวทางการพัฒนา 

(1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
(3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักในความส าคัญของ
การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
     2.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
     2.2 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
     2.3 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
3) ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
4) จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มข้ึน 
5) จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน 
6) จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเพ่ิมข้ึน 
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม 
และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
2) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
3) จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเรื่องการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
4) จ านวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
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3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
2) จ านวนสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
3) จ านวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษา มีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
ตัวช้ีวัด 
1) มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) มีการปรับปรุง แก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปรับบทบาทและภารกิจของรัฐ 
ความเป็นอิสระและความรับผิดรับชอบของสถานศึกษา และการระดมทุนและร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3) มีกลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่รองรับการกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการศึกษา 
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่ม
สถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการสูงขึ้น 
6) จ านวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 
7) อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง 
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3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมขึ้น 
2) จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
3) จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการศึกษากับสถานศึกษา สถาบันการศึกษา จ าแนกตามระดับ 
ประเภทการศึกษา และสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 
4) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับรัฐ 
5) สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ 
จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น 
6) จ านวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมเพ่ิมข้ึน 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน 
สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
1) มีรูปแบบกองทุนเพ่ือการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงาน และ
สภาพปัญหา 
ที่แท้จริงของประเทศ 
2) มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา ที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ 
3) มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม ตาม
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมตามลักษณะที่แตกต่างกันของสถานศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
5) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการผลิตก าลังแรงงานตามความต้องการก าลังคน
ของประเทศ จ าแนกตามระดับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาผ่านการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน อาทิ รายได้ครัวเรือน (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนยากจน) สภาพร่างกาย (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียน
พิการเรียนร่วม) ความสามารถ (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ) เพ่ิมข้ึน 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา ผ่านการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการก าลังคนของประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
8) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณตามภารกิจ (Function) 
9) มีรูปแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนที่สะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
10) จ านวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่สามารถรายงานการเงินที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้เพ่ิมขึ้น 
11) จ านวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเพิ่มข้ึน 
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5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด 

 

1) มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และความส าเร็จในวิชาชีพ 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
3) ร้อยละของครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 
4) จ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พื้นที่พิเศษ ที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจมีระบบ
เงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมขึ้น 
5) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น 
7) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
8) จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการประเมินทักษะ ความรู้
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะเพ่ิมขึ้น 
9) จ านวนครูที่มีคุณสมบัติ และสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง เพื่อการพัฒนาและเตรียมเข้าสู่การเป็นครู
แกนน า และครูมืออาชีพเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
(4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
(5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิง

นโยบาย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา         

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  

2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน 

3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
    (1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 (2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 (3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 
 (4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
     (1) ด้านความม่ันคง 
       แนวทางหลัก  

   1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
       1.2 การบริหารจัดการ 

     (2) ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      แนวทางหลัก : การผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
     (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
      แนวทางหลัก 
      3.1 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
      3.2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     (4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      แนวทางหลัก  
      4.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      4.2 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     (5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     (6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
      แนวทางหลัก : การบริหารจัดการ     
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หลักการ 
1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

จุดเน้นการจัดการศึกษา (ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) 
ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
 เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
 เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  

สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
 จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และปูองกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การ

นิเทศ และการบริหาร 
3. ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติขององค์กร 
4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหลื่อมล้ า

ในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษาในแตล่ะจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการบริหาร 
7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
8. ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ

ในทุกระดับ เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
9. ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ 
10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
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วิสัยทัศน์ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคนที่มีทักษะ

และศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย

อ านาจสู่ภูมิภาค 
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
5. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และประเทศ  
6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม       

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ     
                  ต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 
 

กลยุทธ์ 
1. จัดการศึกษาที่เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ / ชายแดน 
3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
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ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชายขอบและชายแดน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้  
4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีมีมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ 
                  ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
อย่างต่อเนื่อง 
ทุกระดับการศึกษา 
3. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐ 
ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด  
1. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น     
2. จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ความสามารถ
ด้านอื่นๆด้วย) 
3. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพได้รับการพัฒนาให้มีทักษะวิชาชีพ 
สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีวิตได้     
4. จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน  
5. จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work Integrated 
Learning : WIL) เพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 
2. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทการศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 
4. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่
ละวิชา มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน* 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT)  มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม      
5. มีระบบทดสอบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
6. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้น  
7. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
8. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพ่ิมขึ้น  
9. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

กลยุทธ์ 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
3. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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6. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการรายงานผล
ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และ
มีมาตรฐานเดียวกัน 
7. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
8. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพิ่มขึ้น  
2. การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
3. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT DLTV และ 
ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น  
4. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน  
5. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน  
   - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง  
   - ระดับอาชีวศึกษาลดลง 
6. จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ  
7. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
8. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
9. มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาส 
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยในการด าเนิน
ชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกีย่วข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ 
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับ
ภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
4. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงลด
ความล่าช้าและซ้ าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนภาคี เครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ  
3. จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปรับบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
4. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมตามลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มี
ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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นโยบาย  
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

       เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลสูงในถิ่น
ทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวช้ีวัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย
การบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการ
สนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการ
พัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม  
(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
บริบท 
(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่
ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 
(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็น และ
เหมาะสมกับบริบท 
(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบท        
ของพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา 
การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook       
และ Line เป็นต้น 
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี  2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
เป้าประสงค์ (ต่อ) 
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติ
และด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ
จ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ(Transitional Services)  
หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตใน
สังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้ใน
สังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถปูองกันตนเองจากปัญหายาเสพ
ติดได้ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมี
ทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะ
ชีวิตในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
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(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้               
ในศตวรรษท่ี 21 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
หรือความสามารถพิเศษ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนด 
ประเด็นกลยุทธ์ 
3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด 
(1) ด้านผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
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3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน
ขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
(2) ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent 
Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม 
เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน  
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3  
(8) มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
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Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ เช่น 
       1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
       2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
       3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
       4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
       5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ 
Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
ประเด็นกลยุทธ์ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) ส่งเสริมให้นักเรยีนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 

(7) สถานศึกษามีระบบการปูองกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
หลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นกลยุทธ์ 
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละ
ระดับ 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและ
รูปแบบที่หลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิด
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
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(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม 
งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท าแบบรูปและรายการ
สิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ 
วิดีโอ และ 
องค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
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 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และ
มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา 
และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู 
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษ
ที่ 21  
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
ประเด็นกลยุทธ์ 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ใน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
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 (5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital 
Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดย
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

ประเด็นกลยุทธ์ 
3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน
ระบบ Digital Technology 
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 นโยบายที่ 4 สรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลด
ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการ
นักเรียนทุกระดับ 
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนา
ผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
ตัวช้ีวัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 

แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนาม
กีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น  2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  3) ด้านการบริหาร
จัดการ   
4) ด้านงบประมาณ  5) ด้านความปลอดภัย และ 6) ด้าน Digital Technology 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
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ประเด็นกลยุทธ์ 
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ตัวช้ีวัด 
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง
ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภท
ของความพิการ 
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และ
น ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ
แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนร่วม 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบเพ่ือสามารถการจัดการศึกษา        
แบบเรียนรวม  
(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา       
เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 
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(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน 
Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology: DLIT) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 
 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
เป้าประสงค์ 
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  
(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์
คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) 
ประเด็นกลยุทธ์ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการ ศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ 
และรับการก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา 
โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น 
1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับ
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ปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาท้ังระบบ (Digital 
Transformation) 
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสาย
ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น 
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ
แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
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ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์       
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการ     
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคล
ที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล          
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  
(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่
รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจน
เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากร     
ด้านการศึกษาของประเทศ 
(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่          
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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นโยบายจังหวัดล าปาง (พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2565)  

วิสัยทัศน์ 
ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย

สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง              

และเป็นธรรม 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

เป้าประสงค์หลัก 
1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
4. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ทุกระดับสามารถบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน         

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายจังหวัดล าพูน (พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2565)  

วิสัยทัศน์ 
จังหวัดล าพูนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่การเป็นเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง 

พันธกิจ 
1. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะ

การด ารงชีวิตที่พอเพียง 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรม และจริยธรรม 
4. ส่งเสริม พัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 
5. บริหารและบูรณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตร 
                           กับสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัย 
                           ทางการศึกษา และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สู่สากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพ

การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21   
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ    
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัว เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ด ี

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี    

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ   

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม   

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
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ค่านิยม 
 “I – SMART” 
 I : Integrated =         เน้นบูรณาการ 
 S : System  =         ท างานอย่างเป็นระบบ 
 M : Moral  =         ค้นพบคุณธรรม 
 A : Achievement =         มุ่งน าผลส าเร็จ 
 R : Responsibility =         งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ 

T : Technology =        รอบรู้เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน              
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวชี้วัด 

(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอนหรือการ
สนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 

(2) จ านวนโรงเรียนประจ าพักนอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม 

 (3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
บริบท 

(4) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 (5) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (6) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 (7) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 (8) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด 

 (1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้องรักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความต้องการ และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 (2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที ่
 (3) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
 (4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
 (5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
 (6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
 (7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
 (8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 (11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า              
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 (12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่        
ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 (13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
 (14) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 (15) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 (16) ร้อยละของสถานศึกษาที่ การจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น                                 
(IS: Independent Study) 
 (17) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (18) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 (19) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ            
ตามความถนัด 
 (20) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
 (21) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
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 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 ตัวชี้วัด 

 (1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
 (2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ             
บริบทของพ้ืนที ่
 (3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 (4) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความ
จ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 (6) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
 (7) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
 (8) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน 

 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

 ตัวชี้วัด 

 (1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
 (2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
 (3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
 (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (5) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
 (6) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 (7) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 (8) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
 (9) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (10) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
 (11) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 (12) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (13) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
แต่ละระดับ 
 (14) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
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 (15) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
 (16) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
 (17) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ตัวชี้วัด 

 (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
 (3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 

 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ตัวชี้วัด 

(1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
(5) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(6) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(7) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(8) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ศูนย์

การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(9) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(10) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
(11) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(12) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(13) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
(14) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(15) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือ

วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักการบริหารงานบุคคล ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการบริหารงานโดยก าหนดนโยบายของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตลอดจนนโยบายของจังหวัดที่เก่ียวข้องคือ จังหวัดล าปางกับจังหวัดล าพูน ตลอดจนได้จัดท าประกาศนโยบายการ
บริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขึ้น โดยอาศัยหลักการท างานดังนี้ 
1. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดแูล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน 
ครรลองธรรม เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน สานักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดความหมายส าคัญของหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง 10 องค์ประกอบ ไว้ ดังนี้ 

หลักธรรมาภิบาล ความหมาย 
1.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดา
เนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

1.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

1.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง 
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลาย และมีความแตกต่าง 

1.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่
ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ 

1.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) 
กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม 
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และ
สามารถตรวจสอบได ้

1.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้  ทาความ
เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

1.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน 
(ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดาเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ
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และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการดาเนินงาน
ที่ดีของส่วนราชการ 

1.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.9 หลักความเสมอภาค (Equity) 
การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือ
หาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้อง
ไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอก
ฉันท ์

 
2. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การสร้างและพัฒนา 
บุคลากรผู้ทางานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งท่ีประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล         
เพ่ือสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน อาทิเช่น 

2.1 พัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ผ่านการเรียนรู้ในระบบเปิดสาหรับมหาชน (MOOCs) ตามความต้องการที่หลากหลายทั้งบุคลากรวัยทางาน             
สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 

2.2 พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะด้านการคิดคานวณ อย่างเป็นระบบ (computational thinking) ทักษะด้านการออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจ (design process thinking) ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (digital entrepreneurship) นาไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่บนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้าง
การจ้างงานที่มีคุณค่าสูง 

2.3 พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้มีความรอบรู้ 
และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลากรวิชาชีพด้านนิติศาสตร์มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม 

2.4 พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือนาไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
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2.5 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 

2.6 อ านวยความสะดวกในการเข้ามาทางานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่ ต้องการ
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตทางานให้กับบุคลากรต่างชาติ     
ที่ต้องการเข้ามาทางานในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้ายบุคลากร             
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตร
ทั่วโลก 

2.7 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล  (digital specialists)ใน
สาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (high-tech sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากลโดย
สนับสนุนสถาบันการศึกษาท้ังในและนอกระบบให้เพิ่มหลักสูตรในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น ด้านกาประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ
การศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี 

2.8 สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ ๆ ระหว่างองค์กรและบุคลากรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดย
ให้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้รวมถึงการทาวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 

2.9 จัดทาแผนพัฒนากาลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนากาลังคนทางด้าน
ดิจิทัลของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตรากาลัง และค่านิยมของการท างานทางด้านดิจิทัล
ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการศึกษา ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะ ด้านการคิด
ค านวณอย่างเป็นระบบ (computational thinking) การเขียนโปรแกรม (coding) ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต 

2.10 พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานตลอดจนสามารถ
สร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่สาธารณะ 

2.11 สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูงของรัฐเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ เพ่ือนาไปสู่การบูรณาการการทางาน
ระหว่างหน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สร้างสรรค์บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ 
3. แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลก าหนด
ไว้ในเรื่องของการเรียนรู้ของบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรว่าจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทางานได้ตาม
แผนปฏิบัติการและบรรลุผล รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการสมดุลระหว่างเปูาประสงค์กับความต้องการของบุคลากร
นอกจากนั้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญในเรื่องการอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม
การบริหารจัดการการพัฒนาภาวะผู้นา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทางาน และความต้องการ
อ่ืนๆ ที่ส าคัญ การบริหารการฝึกอบรมจะต้องมีการหาความต้องการการฝึกอบรม การนาความต้องการการอบรม
มาพัฒนาบุคลากร การนาความรู้ในองค์กรมาพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรจะเป็นทั้งแบบเป็น
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ทางการและแบบไม่เป็นทางการ โดยการดาเนินงานจะสอดคล้องและตอบรับกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2564 
4. การจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสานักงาน ก.พ. 

สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR 
Scorecard สาหรับเป็นแนวทางแก่ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้“เพ่ือจัดให้ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนว
ปฏิบัติทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนองสนับสนุน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานราชการ โดยให้เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์ยุทธศาสตร์ และการติดตามวัดประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและ
เพ่ือปรับบทบาทงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ให้มีความเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 
(Strategic Partner) หรือสนับสนุนความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่หน่วยบริหารทรัพยากร
บุคคลนั้นให้บริการอยู่”มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ (Standard for 
Success) หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเปูาหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการ
ต้องบรรลุ โดยสานักงาน ก.พ. ได้กาหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จไว้ 5 มิต ิสาหรับเป็นแนวทางแก่ส่วนราชการ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว ดังนี้ 

มิติที ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
• มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ 

สนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
• มีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ “กาลังคนมีขนาดและ 

สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) 

• มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา 
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็นต่อความคงอยู่และขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

• มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเนื่องในการ 
บริหารราชการ รวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและ 
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 

มิติที ่2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
• กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งการพัฒนา 

การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย ฯลฯ มีความถูกต้องและทันเวลา ( Accuracy andTimeliness) 
• มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้

ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริงส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาน าเทคโนโลยี          
เพ่ือการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ก ารบริหารทรัพยก์รบุคคล พ.ศ. 2561-2564  

• สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต่องบประมาณรายจ่ายของ
ส่วนราชการ มีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value 
for Money) 

• มีการนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร 
บุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
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มิติที ่3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programme Effectiveness) 
• การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จาเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธ กิจของส่วนราชการ 

(Retention) 
• ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
บรรลุภารกิจและเปูาหมายของส่วนราชการ 

• การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดลาดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความส าเร็จหรือผลงานของ
ส่วนราชการ 

มิติที ่4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนการ

ด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน 

• มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที ่5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน 
• ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน  ระบบงานและบรรยากาศ

การทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน  
ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

• มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 

• มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กาลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน
ส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา            
แผนยุทธศาสตร์ก ารบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2564  

 
5. สมรรถนะท่ีสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ก าหนดสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการไทยทั้งระบบเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ร่วมกันประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติราชการให้ดี หรือ 
ให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่
ส่วนราชการก าหนดขึ้น รวมทั้งยังหมายความรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปูาหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน 

2. การบริการที่ด ี(Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการ 
ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความขวนขวายสนใจ ใฝุรู้ เพ่ือสั่ง 
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สมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพ่ือเป็นกาลังส าคัญในการ
สนับสนุนผลักดันให้ภารกิจภาครัฐบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ที่จะทางานร่วมกับผู้อ่ืน 
เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะหัวหน้าทีม และ
พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

สมรรถนะด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
1. ภาษาอังกฤษ มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาในการปฏิบัติงานและชีวิตประจาวัน 
2. คอมพิวเตอร์ มีความรู้ทักษะมีความเข้าใจถึงลักษณะการทางานของโปรแกรม Application ต่าง ๆ 
3. การจัดการข้อมูล มีความรู้ในการจัดเก็บและพร้อมที่นามาใช้อย่างถูกต้องและทันสมัย 
4. การคิดค านวณ มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์คิดค านวณ และงานวิจัย 
5. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง มีความรู้ทักษะด้านระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล 
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