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คำนำ
ตามที่ แ ผนพั ฒ นาการศึก ษาของส านัก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ในช่ว งแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กาลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 นี้
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในช่ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จึงจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) นโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ
(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558
รวมทั้ง ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ รับบริการและผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย โดยมุ่งหวังให้ แผนพัฒ นา
การศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัดนาไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อไป
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารขอขอบคุ ณ ทุ กหน่ ว ยงานและผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้อ งที่ ใ ห้
ความร่ ว มมื อ ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) ฉบับนี้ สาเร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ตุลาคม 2559
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คำนำ
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 เหตุผลและความจาเป็น
1.2 กรอบแนวทางการจัดทาแผน
1.3 แนวทางการดาเนินงาน
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
2.1 บริบทสภาพแวดล้อม
2.2 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
2.2.3 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
2.2.4 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
2.2.5 กฎหมายและนโยบายด้านการศึกษา
1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ......
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
3) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574)
4) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
5) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)
2.2.6 โครงสร้างอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และสถำนกำรณ์
สภำพแวดล้อมขององค์กร
3.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
3.1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา
3.1.2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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3.1.3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาศักยภาพ
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3.1.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นกลไกการขับเคลื่อน
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บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา
เช่น การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) สู่
อุตสาหกรรม 4.0 โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง
ค.ศ.2015 มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน การบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐมุ่งขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในช่วงปี 2560 – 2564 ต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง พลโลก โดยทุกภาคส่วน
สังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้ และคุณภาพ มาตรฐานของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทีส่ อดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ความก้าว
หน้าของผู้เรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการขับเคลื่อนที่สาคัญ โดยได้จัดทา
แผนพัฒ นาการศึกษาของส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ “การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2. เป้าประสงค์รวม คือ 1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีม่ ีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม คือ 1. คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของการดาเนินงานของหน่วยงาน 3. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึ้นไป 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5. ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก
4. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
1) ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง
2) ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
การบริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ
ตอบสนองความต้องการใช้งาน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน
และทันต่อการใช้งาน
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3. สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
4. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางานและการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรู้ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
3) ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลยุทธ์ 1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้าง
ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้
ผู้เรียนตามสิทธิที่กาหนดไว้
3. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป้าหมาย
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 1. พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
3. พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย รวมทั้งนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 เหตุผลและควำมจำเป็น
ตามที่ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิ การ ได้จัด ทาแผนพั ฒ นาการศึก ษาของส านัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
“พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย”
เป้าหมายให้คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนไทยในทุกมิติให้มีความพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สานึกในคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าของความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น
เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กาลังจะสิ้นสุดลง
ในเดือนกันยายน 2559 นี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นการต่อเนื่อง โดยยึดกรอบแนวคิด
และหลักการวางแผนที่ น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนายึดหลักสมดุล ยั่งยืน ส่วนวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยึดวิสัยทัศน์ระยะยาวในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยมีเป้าหมาย
ทีส่ าคัญประการหนึ่งคือ “คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย และได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม และเตรียมคนให้มีทักษะการดารงชีวิต
ในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กับภารกิจด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น แม้จะได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
จนสิ้นสุดรอบเวลาของแผนแล้ว แต่ผลการดาเนินงานยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดทั้งในด้านคุณภาพ
และด้านปริมาณ ด้านคุณภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ด้านโอกาส
ทางการศึกษา แม้คนไทยจะได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น และปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กาลังแรงงานร้อยละ 65.1 ยังมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และต่ากว่า ส่วนด้านบริหารจัดการการศึกษาก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่พื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 ผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในช่วงที่ผ่านมา และบริบทที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคต มาจัดทาเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ขึ้น
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1.2 กรอบแนวทำงกำรจัดทำแผน
ข้อมูล เอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย บริบทสภาพแวดล้อม
กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1.2.1 บริบทสภาพแวดล้อม
1.2.2 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
3) นโยบายรัฐบาล(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
4) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
5) กฎหมายและนโยบายด้านการศึกษา
5.1 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ......
5.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
5.3 ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574)
5.4 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
5.5 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
1.2.3 โครงสร้างอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2.4 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในช่ว งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) และผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
1.3 แนวทำงกำรดำเนินงำน
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1.3.1 วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.3.2 ก าหนดกรอบเค้ า โครงแนวทางการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
1.3.3 ยก (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
เพื่อนาเสนอที่ประชุม
1.3.4 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
1.3.5 ปรับปรุง/แก้ไข และบูรณาการเป็น ร่างแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามทีท่ ี่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ
1.3.6 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติแผนฯ
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1.3.7 จัดทารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) แจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 หน่วยงานในสังกัด นาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แปลงไปสู่การปฏิบัติ เป็นแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของหน่วยงาน
1.4.2 มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

4
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
2.1 บริบทสภำพแวดล้อม
สภำพบริ บ ทแวดล้ อ มของประเทศ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจำกกำรประเมินสถำนะของประเทศ โดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าเป็น
สังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากประชากรวัย
เด็กมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่ มวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กาลัง
แรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ที่มีความเป็น
ปัจเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญกับ การมีครอบครัว ส่งผลต่อการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมใน
อนาคต ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นช้า และจานวนแรงงานมีแนวโน้มลดลง และกาลังแรงงานกว่าร้อยละ
65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า
นอกจากนี้คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม
แม้ว่าคนไทยจะได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวั ยแรงงาน อายุ 15-59 ปี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่า มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยผลการวิจัย
และสารวจต่าง ๆ พบว่า ปัญหาที่สาคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่า
ต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
ด้านความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขต
เมื อ งกั บ ชนบทและระหว่ า งภู มิ ภ าค มี ปั จ จั ย หลั ก คื อ ค่ า ครองชี พ และการเดิ น ทางไปศึ ก ษา โดยกลุ่ ม
ประชากรร้ อยละ 10 มีฐ านะความเป็ น อยู่ดีที่ สุ ด มีโ อกาสเข้าถึ งการศึก ษาระดับปริญญาตรี มากกว่ า
ประชากรร้อยละ 10 ที่มีความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่า
นักศึกษาในเขตชนบท ประมาณ 2.2 เท่า
ด้านวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น เพราะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้ เกิดการนาเอาวัฒนธรรมต้นทางมาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพ กลไกการพัฒนาการบริหารจัดการให้ความสาคัญ
กับหลักธรรมาภิบาล เนื่องด้วยหน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กาลังประสบปัญหา
การทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยที่มาตรการต่าง ๆ
และกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตก็ยังไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทย
1) บริบทภำยใน
การขยายตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่กาลังแรงงานกลับลดลง ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2553 ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงาน 5 คน
มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คน
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แบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนแรงงานทาให้ต้องนาเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้ และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็น
ความเหลื่อมล้าในด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
นาไปสู่ความขัดแย้งของสังคม คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
การบริหารจัดการภาครัฐ รัฐต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่ นให้เป็นไปตาม
หลั กธรรมาภิบ าล พัฒ นาและสร้ างโอกาสเพื่อลดความเหลื่ อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
กระจายอานาจและจัดภารกิจ อานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิ ดชอบที่ชัดเจน ระหว่างราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
2) บริบทภำยนอก
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากขึ้น เป็น
โอกาสในการพัฒนาธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการ
สุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสั งคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ทาให้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ามาแทนที่กาลังคนที่ไร้ฝีมือและทักษะต่า ทาให้ทิศทางการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศทั่วโลก
ได้ตั้งเป้าหมายให้ประชากรมีทักษะ สมรรถนะ และความสามารถเฉพาะทางในศตวรรษที่ 21 และสอดรับ
กับยุค 4.0 รัฐบาลไทยจึง กาหนดนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลด้านการจัด
การศึกษาต้องผลิตและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของ
ความเป็นจริง (STEM EDUCATION) และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3RS+8CS ได้แก่
Reading : อ่านออก Writing : เขียนได้ Arithmetic : คิดเลขเป็น Critical Thinking and Solving :
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา Creativity and Innovation : ทักษะด้านการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม Collaboration Teamwork and Leadership : ทักษะด้านความร่วมมือ การทางาน
เป็นทีม และภาวะผู้นา Cross Cultural Understanding : ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
Communication Information and Media Literacy : ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
Computing and Media Literacy : ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Career and Learning Self-reliance : ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และ Compassion : ความมีเมตตา
กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม
การเปิดเสรีอาเซีย นจะเปิ ดโอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒ นา
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันและ
พัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานการณ์ ค วามเสื่ อ มโทรมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วย
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การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติและความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ.2015 ที่สหประชาชาติให้การรับรองแล้ว จะส่งผลกระทบ
กับการวางแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพ
และระบบการศึกษาทีม่ ีความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ฯลฯ
2.2 กฎหมำย ยุทธศำสตร์ นโยบำย เอกสำรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
2.2.1 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ แห่งชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) โดยกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้ำหมำย
1. เป้ำหมำยควำมมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. เป้ำหมำยควำมมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจ มี ความสามารถในการแข่ง ขั นสู ง สามารถสร้ างรายได้ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. เป้ำหมำยควำมยั่งยืน
3.1 การพัฒ นาที่ส ามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
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เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิ ตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์ ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวม 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบ
เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม
2.2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีหลักการที่สาคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่
สมบู ร ณ์ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมคุ ณ ภาพ มี ที่ ยื น และเปิ ด โอกาสให้ กั บ ทุ ก คนในสั ง คมได้ ด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี
มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและ
สุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล
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อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะ
บรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการ
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
เป้ำหมำยรวม ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 3 เป้าหมาย ดังนี้
1. เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. เป้าหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. เป้ าหมายที่ 6 มีร ะบบบริห ารจัดการที่มีประสิ ทธิภ าพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน
3. เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์
4. เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ
5. เพื่อให้การทางานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่
ทาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอร์รัปชั่น
ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 รวม 10 ยุทธศาสตร์
ซึง่ เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ โดยมีเป้ำหมำย 1) ให้คนไทย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น และ 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
และโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบ
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อาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่
ตลาดงานเพิ่มขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมลำในสังคม โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริ การพื้นฐานทางสั งคมของภาครัฐ ด้วยการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้าน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ
(Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการ พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับ
รายได้ โดยขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจน
ทีอ่ าศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา
การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล
3. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและ
การประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วยการสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ และป้องกัน แก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง
ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
4. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ การเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่า
ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถ
ให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทั นสมัย ราชการบริหารส่วนกลาง
มีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ และป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง
เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลัง
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
2.2.3 นโยบำยรัฐบำล(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ร ะบุ ให้ รัฐบาลมีห น้าที่ในการบริห ารราชการแผ่ นดิน ดาเนินการให้ มี
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติโดยมีนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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1. นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
2. นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธ รรมตามหลั กนิติธ รรมและหลั กสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะ
เพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทย
ในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์
ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
3. นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบำยที่ 4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคน
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบำยที่ 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
นโยบำยที่ 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
นโยบำยที่ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิ ต เพื่อให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
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นโยบำยที่ 4.6 พั ฒนำระบบกำรผลิ ตและพั ฒนำครู ที่ มี คุ ณภาพและมี จิ ตวิ ญญาณของ
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้ อนประสิทธิภาพการจัด
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
นโยบำยที่ 7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
5. นโยบำยที่ 10 : กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
นโยบำยที่ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
2.2.4 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558-2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกาหนดกรอบความคิดหลักจากการกาหนดนโยบายได้คานึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญ วิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
นโยบำยควำมมั่นคงทีเ่ กี่ยวข้องกับสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีดังนี
ส่วนที่ 1 นโยบายสาคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก)
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย
1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) ส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
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3. นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.3) เสริมสร้าง
สันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน
2.2.5 กฎหมำยและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
1) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ......
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...... (ฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
29 มีนาคม 2559) ได้กาหนดการศึกษาอบรมไว้ใน หมวด 4, 5, 16 โดยสรุปดังนี้ บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษา
อบรมในการศึกษาภาคบังคับ โดยรัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
รั ฐต้องดาเนิ นการให้ ผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่ าใช้จ่ายในการศึกษาตาม
ความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ใน
การลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้
การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
การปฏิรูปประเทศ ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
จ. ด้านการศึกษา
(1) ให้สามารถเริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(2) ให้ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุน ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่
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2) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวด 1 บททั่วไป ควำมมุ่งหมำยและหลักกำร
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (1) มีเอกภาพ
ด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ
มาใช้ในการจัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
หมวด 2 สิทธิและหน้ำที่ทำงกำรศึกษำ
มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือ
ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสาหรับบุ คคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3) ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 – 2574)
วิสัยทัศน์ :“สร้างระบบการศึกษาที่รองรับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความท้าทาย
ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของคนไทย และการดารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ (Target)
1. การเข้าถึง (Access) คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง
2. ความเท่ าเทีย ม (Equity) สถานศึ กษาทุ กแห่ ง ให้ บริ การการศึก ษาแก่ ผู้ เ รีย นทุ กคน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
3. คุณภาพ (Quality) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุน
ทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
5. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เป้ำหมำยสุดท้ำย (Ends)
1. ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพที่มีอยู่
ในตัวตนของแต่ละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์ความรู้
ที่สาคัญ และทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการทางานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการดารงชีวิต และทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ
2. ประชำกรทุกช่วงวัย สำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้
จากประสบการณ์การทางาน เพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
(Knowledge based Economy) ที่เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานระดับ สากล สามารถให้ บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการ
ด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและของภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
4. ภำคกำรศึกษำมีทุน และทรัพยำกรที่เ พียงพอสาหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานจากกำรมีส่วนร่วมในกำรระดมทุนและสนองทุนเพื่อกำรศึกษำจำกทุกภำคส่วนของสังคม ผ่าน
การเสีย ภาษีตามสิทธิและหน้ าที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการร่ว มรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา
5. ระบบกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพและประสิ ท ธิ ภ ำพ สามารถเป็ น กลไกในการพั ฒ นา
ศักยภาพและขีดความสามารถ รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
(ร่าง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2574. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กันยายน 2559)
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ภำรกิ จหลั กของส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึ กษำธิ กำรรองรั บ เป้ำหมำยสุ ดท้ ำยของแผน
กำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2574)
1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ จั ด การศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
4) นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้กาหนดยุทธศาสตร์
ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความ
เหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์
1. กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
2. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล
4. ผู้เรียนจบแล้วมีงานทา
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
6. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัยสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย มีค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด
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8. สถานศึ ก ษาได้ รั บ การจั ด สรรทรั พ ยากรอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายการผลิตและพัฒนากาลังคน
9. สถานศึกษามีการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
10. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
11. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา
13. หน่วยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย
14. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
อย่างครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและทั่วถึง
15. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และกว้างขวาง
16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาแผนการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
17. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบตามศักยภาพ
เพื่อยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น
19. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
20. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
21. มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หน่วยงาน
ปฏิบัติสามารถนาไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
22. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
23. ประชากรทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
24. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค
25. ประชาชนในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
26. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
27. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง
28. มีหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
29. มีงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์
30. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองต่อ โจทย์ปัญหาหรือความต้องการของชุม ชน
ท้องถิ่น และประเทศ
31. มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการบริการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. ครู
3. การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
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4. ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
5. ICT เพื่อการศึกษา
6. การบริหารจัดการ
5) ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมจัดทา ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่ อวั นที่ 21 กันยายน 2559 ได้ก าหนดสาระส าคั ญของแผนพั ฒ นา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (ดังนี้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
- “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับ
บริการจากกระทรวงศึกษาธิการ
- “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการ
ดารงชีวิต
- “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร
มีความสามัคคีปรองดอง
- “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำหมำยหลัก (Extreme Goals)
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5. มีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ตัวชีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
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6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจยั นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15 – 17 ปี)
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/ พัฒนา/ ส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
2.2.6 โครงสร้ำงอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
อานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไว้ดังนี้
“ข้อ 2 ให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จั ดท างบประมาณและบริ ห ารราชการประจ าทั่ ว ไปของกระทรวง เพื่ อ การบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4) จัดทางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
5) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง
6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
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7) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
9) ประสานงานกั บหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการ
เกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใด
ในสังกัดกระทรวง
10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง
11) ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มิได้อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
12) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของสานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้า 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้
“ข้อ 3/1 ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เพื่อทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานปลั ด กระทรวงและกระทรวง รั บ ผิ ด ชอบงานขึ้ น ตรงต่ อ
ปลัดกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
“ข้อ 3/2 ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบ
บริ ห ารเพื่อทาหน้ าที่ ห ลั กในการพั ฒ นาการบริห ารของส านักงานปลั ดกระทรวงและกระทรวง ให้ เกิ ด
ผลสั ม ฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และคุ้ ม ค่ า รั บ ผิ ด ชอบงานขึ้ น ตรงต่ อ ปลั ด กระทรวง โดยมี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย”
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1.3 กฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการส านัก งานปลั ดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้า 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)
“ข้อ 3/3 ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
2) ประสานงาน เร่งรัด และกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (3) และ (4) และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
4. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง หน้า 6 - 8 วันที่ 21 มีนาคม 2559)
“ข้ อ 2 ให้ มี ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค จ านวนสิ บ แปดภาค สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดย
การอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชน
ในแต่ละพื้นที่
2) สนั บสนุ นการพัฒนาจั งหวัดในพื้ นที่รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บงานด้ านวิ ชาการ การวิ จั ย
และพัฒนา
3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส านั กงานศึกษาธิการจั งหวั ด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
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4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 3 ให้มีศึกษาธิการภาค เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสานักงานศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการภาค
จานวนไม่เกินหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค
จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ข้อ 4 ในแต่ละจังหวัด ให้มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกาหนด การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มอบหมาย และให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการ
ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มอบหมาย
2) ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒ นางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระดับจังหวัด
3) สั่งการ กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในจั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4) จัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
5) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้ง ปฏิบั ติภ ารกิจ เกี่ ย วกั บ ราชการประจาทั่ว ไปของกระทรวงศึก ษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ
ในระดับจังหวัด

ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรระดับประเทศกับแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)
มั่นคง * ดานความมั่นคง
สถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

* การบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
* การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อ
ความสงบ และธํารงสถาบันชาติ
- สรางจิตสํานึกความหวงแหน และ
ธํารงรักษา 3 สถาบันหลักของชาติ
- สรางความปรองดอง ปลูกฝง
คานิยม และความเขาใจอยูรวมกันตาม
ระบอบประชาธิปไตย
- ปองกันและแกไขปญหาความ
ไมสงบใน จชต. ตามกระบวนการ
สันติสุข และการมีสวนรวมของ ปชช.
ในพื้นที่

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574
(The Ends)

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ศธ. ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

* หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
- เสริมสรางอุดมการณรักชาติ
ศาสน กษัตริย
- การอยูรวมกันอยางสันติสุข

* การปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย
- สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
- หนวยราชการนําหลักทรงงานมา
ประยุกตใช

* การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ
ตางประเทศ
- เตรียมพรอมสูความมั่นคงอาเซียน
- แกปญหาการใชความรุนแรงใน จชต.
- พัฒนา กศ. สอดคลองกับพื้นที่
"พหุสังคม"
- เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ
ตางประเทศ (การแลกเปลี่ยนทาง กศ.)

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)

* ระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
- บริการการศึกษาตอบสนองความ
ตองการของบริบทเชิงพื้นที่ระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฐานะเปนศูนยกลาง
ของการบริการดานการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน (Hub for Education)

* พัฒนา กศ. ใน จชต.
- จัด กศน. ยกระดับคุณภาพชีวิต
และการมีงานทํา
- ขยายผล กศ. ทางไกล
- จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพิ่ม
ประสบการณ
- พัฒนาการจัด กศ./หลักสูตร/ ครู
อยางหลากหลาย มีคุณภาพ ตาม
บริบท อัตลักษณ ความตองการของ
พื้นที่
- บริหารจัดการเงินอุดหนุนทาง กศ.
- สนับสนุนทุน กศ. ใหทายาท
ผูเสียชีวิต
- พัฒนากีฬาสูการเรียนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป.
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
* พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

* พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
สงเสริมทุกภาคสวนมี
สวนรวมจัด กศ.
- ยกระดับคุณภาพ กศ. สรางอาชีพ
เพิ่มคุณภาพชีวิต สรางความ
สมานฉันทเสริมสรางความมั่นคง จชต.

* พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)
มั่นคง * ลดความเหลื่อมล้ํา
สรางโอกาสรับบริการ กศ.
ที่มีคุณภาพดวยความ
เสมอภาค เทาเทียม
ทั่วถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
* ขยายโอกาสใหเด็ก เยาวชน
ที่ดอยโอกาสทาง กศ. ดวยความยากจน
พื้นที่หางไกล และสภาพรางกายบกพรอง
ไดเขาถึง กศ.
อยางตอเนื่อง
- การใหทุนการศึกษา
- สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู
- การบริหารจัดการงบประมาณ กศ.แบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ (ลดสัดสวนดานอุปทาน :
งบดําเนินการ งบบุคลากร งบลงทุน เพิ่ม
ดานอุปสงค : เงินอุดหนุนรายหัว)

- ขยายการจัดการศึกษาทางไกล
โดยโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Free Wifi) เพื่อ
ชวยเหลือโรงเรียนอยูหางไกล และ
ขาดแคลนครูผูสอน
- สงเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสเขาถึง
บริการ กศ.ของรัฐ (พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อติดตามเด็กตกหลน)

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
* ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
- สรางโอกาส สรางอาชีพ สราง
รายไดที่มั่นคงแกกําลังแรงงาน

* ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน กศ. (คูปองกการศึกษา)

ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574
(The Ends)
* ประชากรทุกชวงวัยสามารถเขาถึง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาและการเรียนรู
- ระบบการศึกษามีความยืดหยุน
หลากหลาย สนองความตองการผูเรียน
ผานกระบวนการศึกษาและการเรียนรู

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ศธ. ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

* ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อ
กศ.
- ระบบ ICT บูรณาการเชื่อมโยงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีคุณภาพ
ครอบคลุม รวดเร็ว ทั่วถึง
- ระบบ ICT พัฒนาการจัด กศ.
การเรียนรู และการบริหารจัดการ

* พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อ กศ.
- พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให
ผูรับบริการเขาถึงไดอยางทั่วถึง และ
มีประสิทธิภาพ

* ระบบงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
- เงินอุดหนุนเหมาะสมกับบริบท
- จัดสรรงบประมาณผานดาน
อุปสงคหรือตัวผูเรียน
- แผนใชจายงบประมาณเปน
รูปธรรม ตรวจสอบได

* ขยายโอกาสเขาถึงบริการทาง
กศ.และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
- ประกันโอกาสการเขาถึง
บริการทาง กศ.ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมผูเรียนทุก
พื้นที่ คนพิการ ผูดอยโอกาส
และผูมีความตองการพิเศษ
- จัดหาทุนและแหลงทุน กศ.
- ความเขมแข็งระบบการ
เทียบโอนความรูและ
ประสบการณ
- สงเสริมการจัด กศ. นอก
ระบบ และพัฒนาแหลงเรียนรู
สอดคลองความสนใจและ
วิถีขีวิตอยางทั่วถึง เพื่อใหเอื้อ
ตอการเรียนรูตลอดชีวิต

* สรางโอกาสทาง กศ.
- การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ผานดาวเทียม(DLTV /
DLIT)
- สนับสนุน สงเสริมเด็กพิการ
เด็กดอยโอกาสทาง กศ. ไดรับ
การศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง
สอดคลองความตองการจําเปน
พิเศษของแตละบุคคลและ
เหมาะสมกับบริบทและอัตลักษณ
แหงตน

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป.
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
* สงเสริมการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในการกระจาย
โอกาสทาง กศ.และการ
เรียนรูตลอดชีวิต
* พัฒนาและสงเสริมการนํา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ

* สงเสริมการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในการกระจาย
โอกาสทาง กศ.และการ
เรียนรูตลอดชีวิต

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)
มั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
* กระจายการใหบริการภาครัฐดาน
กศ.ที่มีคุณภาพใหครอบคลุม ทั่วถึง
- สรางแรงจูงใจใหครูกระจายใน
พื้นที่ เชน เสนทางความกาวหนาทาง
อาชีพ เพิ่มโอกาสการพัฒนา
- สรางระบบความรับผิดชอบการจัด
กศ. โดยนําผลสัมฤทธิ์ทาง กศ.
ประกอบการประเมินผล

* สรางศักยภาพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให
พึ่งพาตนเองได
- สงเสริมชุมชนแหงการเรียนรู
ดวยกระบวนการวิจัย และใช
เทคโนโลยีฯสรางการจัดการ
ความรูในชุมชน
- สนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574
(The Ends)

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)

* พัฒนาระบบการผลิต การสรร
หาและการพัฒนาครูและ
บุคลากรทาง กศ.
- พัฒนาระบบการสรรหา และ
การพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ
และเปนมาตรฐานเดียวกัน
- พัฒนาเสนทางความกาวหนา
ทางวิชาชีพทั้งระบบ ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ

* พัฒนาระบบการพัฒนาครู
- ครูมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
- นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน (การเรียน
ทางไกล การเรียนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส)
- ระบบประเมินสมรรถนะครู

* โอกาสและความเสมอภาคทาง กศ.
และการเรียนรู
- สรางสภาพแวดลอมเอื้อตอการ
เรียนรู ประชาชนสามารถแสวงหา
ความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง

* ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทาง
กศ.และการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
- พัฒนาการจัด กศ.พื้นที่หางไกล
- สงเสริมประชาชนมีโอกาส
ไดเรียนรูจบ กศ. ระดับขั้นพื้นฐานตาม
ความตองการและศักยภาพ

* สรางโอกาสทาง กศ.
- สงเสริมการจัด กศ. รองรับ
สังคมผูสูงอายุ

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ศธ. ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป.
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

* ผลิต/พัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทาง กศ.
- วางแผนพัฒนาครูฯ เปนระบบ
- พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครู
ประจําการที่สอนไมตรงวุฒิ สอนคละชั้น
และสอนวิชาที่ขาดแคลน
- สรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจใหกับครูฯ
- พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ของครูและบุคลากรทาง กศ.

* พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให
มีประสิทธิภาพ

* สงเสริมการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในการกระจาย
โอกาสทาง กศ.และการ
เรียนรูตลอดชีวิต

ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรระดับประเทศกับแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)
มั่งคั่ง * การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน เพื่อสรางการ
พัฒนาที่ตอเนื่อง
- การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

* การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน * ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
มนุษย
- พัฒนาทักษะทางสมอง และทางสังคม - สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ใหแกเด็กปฐมวัย
- ปรับกระบวนการเรียนรูสงเสริมทักษะ - ปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิสังคม
คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ความคิดสรางสรรค ทักษะทํางาน และ
การใชชีวิตพรอมเขาสูตลาดแรงงานแก
เด็กวัยเรียน วัยรุน
- จัดทําหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาทักษะ
พื้นฐานและทักษะที่จําเปนแกประชาชน
วัยแรงงาน และทักษะการประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ

ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574
(The Ends)

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)

* พัฒนาขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพในตัวตนของแตละบุคคล
- มีองคความรูที่สําคัญและทักษะการ
เรียนรูที่เชื่อมโยงกับการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการดํารงชีวิต ทักษะความรู
ความสามารถ และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ

* หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
- พัฒนาระบบเทียบ และถายโอน
ประสบการณ ในหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ

* พัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
ความตองการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ
- ฝกทักษะอาชีพระยะสั้น เพิ่มพูน
ความรูและการมีงานทํา

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ศธ. ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป.
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
* พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และ การศึกษาตาม
อัธยาศัย

* ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
- สรางความเขมแข็งกระบวนการ
ผลิตและพัฒนากําลังคน โดย
เครือขายความรวมมือรูปแบบ
ประชารัฐฯ

* พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ

* พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และ การศึกษา
ตามอัธยาศัย

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

มั่งคั่ง - การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู

- สรางมาตรการจูงใจผูมีศักยภาพ
สูงเขามาเปนครู
- ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทาง
วิชาชีพใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาของ
ผูเรียน
- การสรางเครือขายแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูอยาง
ตอเนื่อง
- ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชน
เปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมี
ชีวิต (โรงเรียนผูสูงอายุ ระบบการ
จัดการความรูที่เปนภูมิปญญา
ทองถิ่น)
- ผลักดันสถาบันทางสังคม
(ครอบครัว) มีสวนรวมการจัดการ
เรียนรู "ครอบครัวศึกษา" แกเด็กวัย
เรียน
- จัดสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหทุก
คน ทุกกลุม เขาถึงงาย สะดวก
ทั่วถึง

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574
(The Ends)

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)

* โอกาสและความเสมอภาคทาง กศ.
- มีระบบการทดสอบ วัด และ
ประเมินผลลัพธการเรียนรู
(Learning Outcome) ทั้ง กศ.
ในระบบ นอกระบบ และ กศ.ตาม
อัธยาศัย และการเรียนรูจาก
ประสบการณการทํางาน ภายใต
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูเอื้อตอ
การสรางสังคมแหงปญญา

* หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห
- นอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
- ปรับปรุงหลักสูตรการเรีรยนรู
"การศึกษานอกระบบ"
- ใชสะเต็มศึกษายกระดับการ
เรียนรู
- พัฒนารูปแบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานไดจริง
- บูรณาการความรูควบคูกับการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานการดําเนิน
ชีวิต การทํางาน การพัฒนาสังคม
- การนําภูมิปญญาทองถิ่นและ
แหลงเรียนรูมาประยุกตใช

* ระบบ กศ. ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
- กลไกพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถ เพิ่มผลิตภาพของทุน
มนุษย (Productivity)

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ศธ. ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
* พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัด และประเมินผล
- พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะ (4 H)
พัฒนาผูเรียนสอดคลองกับทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21
- ปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผล กศ.ทุกระดับ / ประเภท
- พัฒนาเนื้อหาสาระในตําราเรียน /
สื่อการเรียนการสอน /
สื่ออิเล็กทรอนิกส

* พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ กศ.
- พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ

* ระบบตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ
- ปรับปรุงระบบนิเทศ
- สถานศึกษาทุกระดับทุก
ประเภทผานการรับรอง
มาตรฐาน
- พัฒนาระบบการวัด
ประเมินผล

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป.
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

* พัฒนาและสงเสริมการ
นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชในการบริหาร การ
บริการ และการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ
* พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)
มั่งคั่ง * การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
เพื่อสรางการพัฒนาที่
ตอเนื่อง
- การปลูกฝง ระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่พึงประสงค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
* การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย
- ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทย
(คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
จิตสาธารณะ ฯลฯ)
1) สอดแทรกในกิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งในและนอก
หองเรียนแกเด็ก เยาวชน และ
ผูเรียน
2) ผลักดันเปนวัฒนธรรมการ
ทํางาน

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
* ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
- บูรณาการความรูคูคุณธรรม
ความเปนพลเมืองดี

ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574
(The Ends)

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ศธ. ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

* พัฒนาขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพในตัวตนของแตละบุคคล
- มีคุณลักษณะ / พฤติกรรมที่พึง
ประสงค และอยูอยางพอเพียง

* หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู
- จัดกระบวนการเรียนรูปลูกฝง
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่พึงประสงค

* พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความเปนพลเมือง พลโลก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป.
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
* พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรระดับประเทศกับแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

* การปรับความสมดุลและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อการพัฒนา
อยางสมดุล มีเสถียรภาพ
- ปรับปรุงโครงสราง
บทบาท ภารกิจของ
หนวยงานภาครัฐใหมีขนาด
เหมาะสม

* การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

* นโยบายการศึกษาและการเรียนรู
- ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
อปท. และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
รวมจัด กศ.

- ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน
บทบาท ภารกิจ ขอบเขต อํานาจ
หนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง
สวนภูมิภาค ใหมีความคลองตัว ไม
ซ้ําซอน

- วางระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ

- ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ดําเนินการใหมีความรวมมือ
แบบประชารัฐ

ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574
(The Ends)
* ทุนและทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- การมีสวนรวมในการระดมทุนและ
สนองทุนเพื่อ กศ. จากทุกภาคสวนของ
สังคม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ศธ. ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป.
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

* ระบบการบริหารจัดการ

* พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สงเสริมทุกภาคสวนมี
สวนรวม

* สงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาลฯ
- ทบทวนการจัดโครงสราง
หนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจซ้ําซอน

- ปรับโครงสรางอคกรและอํานาจ
หนาที่ขององคกรใหมีความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- สรางกลไกการบริหารและการ
ประสานงานการจัด กศ. สวนกลาง
และในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพและ
เปนเอกภาพ

- ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

- ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให
ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช

- สงเสริมทุกภาคสวนมีสวนรวม
* พัฒนาระบบบริหารจัดการ
* หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
- สงเสริม สนับสนุนทุกภาคสวนของ รับผิดชอบการจัด กศ. และสนับสนุน ใหมีประสิทธิภาพ
สังคมมีสวนรวมจัดและสงเสริมการจัด ทรัพยากรเพื่อ กศ.
* พัฒนาและสงเสริมการนํา
กศ.
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ

- จัดระบบอัตรากําลัง และปรับปรุง
คาตอบแทน

* พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ยั่งยืน

- พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกําลังคน และพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574
(The Ends)

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)

* สงเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ
* ระบบการบริหารจัดการ
- จัดระบบการบริหารจัดการภายใน เพือ่ กศ.
- พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางทาง
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
กศ.
- จัดทรัพยากรพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีฯ ใหผูเรียนอยางทั่วถึง
และตอเนื่อง

- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองคกร
(ระบบสารสนเทศการจัดการแบบ
ออนไลนในการประเมินความกาวหนา
และเปดเผยขอมูลใหผูมีสวนได
สวนเสียไดเขาถึง)

* การวิจัยเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน
- สงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบาย
และวิจัยองคความรูเพื่อพัฒนา กศ.
ทุกระดับ

- การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

- สถาบันการศึกษาเปนกลไกสราง
จิตสํานึก และทัศนคติเชิงบวก "คานิยม
สังคมไทย"

* การปรับความสมดุลและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อการพัฒนา
อยางสมดุล มีเสถียรภาพ
- การตอตานการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเครงครัด
- สรางกลไก "ยับยั้ง" และ "สราง
ความตระหนักรู" เพื่อปองกัน
การทุจริตในสถานศึกษาและหนวยงาน
โดย ศปท. ทุกหนวยราชการ

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ศธ. ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป.
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
* พัฒนาและสงเสริมการนํา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ

* ผลิตและพัฒนากําลังคน งานวิจัยที่ * พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สอดคลองกับความตองการในการ
ใหมีประสิทธิภาพ
พัฒนาประเทศ
- สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชนไดจริง

* พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

- ใชมาตรการกฎหมาย ปลูกฝง
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ควบคู
กับการบริหารจัดการภาครัฐ

* หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
- จัดกระบวนการเรียนรูสราง
คานิยม ซื่อสัตยสุจริต ตอตานการ
คอรรัปชั่น

* พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
* พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ยั่งยืน

* การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
- การรวมลดปญหา
โลกรอน และปรับตัว
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
* การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
- การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และติดตามประเมินผลตาม
แผนแมบทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
* รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสรางความ
สมดุลการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
- การควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะ และน้ําเสีย

ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574
(The Ends)

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)
* หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
- บูรณาการความรูควบคูกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ศธ. ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป.
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
* พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และสถานการณ์สภาพแวดล้อมขององค์กร
3.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ตามที่ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิ การ ได้จัด ทาแผนพั ฒ นาการศึก ษาของส านัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์และได้แปลงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาฯ เป็นแผนปฏิบัติราชการ
สี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยผลดาเนินการการตามแผนในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2558 สรุปได้ดังนี้
3.1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ได้ดาเนินการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับพื้นที่ ระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน และแผนปฏิบัติการพิเศษเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลให้มี
ความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง พ.ศ. 2559-2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) ยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2558-2562) แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาตามแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการเร่งรัดเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในองค์กร และการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามดัชนีของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 จาก 4 องค์กรหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิก าร มีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายด้านการศึกษาหลายฉบับเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น ปรับปรุงแก้ไข
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. .... ยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ยกร่าง พ.ร.ฎ. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (องค์การมหาชน พ.ศ.....)
ยกร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ยกร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับโครงสร้างและระบบงานภายในเพื่อส่งเสริม
ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมภารกิจที่กฎหมายกาหนดไว้ เช่น ส่งมอบงานกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา จากสานักงาน ก.ค.ศ. ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุบรวมสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา จัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)
หรือ “กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า” ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดยะลา จัดตั้งสานักงานกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันเป็นหน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงแก้ไขอานาจ
หน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
มีการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ การประสานงาน/การกากับดูแลระดับภูมิภาค การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
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ตามกลไกประชารัฐ และการบริหารจัดการครู รวมทั้งเพิ่มประสิทธิผลการบูรณาการและเอกภาพระดับกระทรวง
โดยมีการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ยกเลิกสานักงานศึกษาธิการภาค 1 – 13 โดยจัดตั้ง
สานักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาคขึ้นใหม่ มีการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสนั บสนุนการจัดทานโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณ
ด้านการศึกษากับต่างประเทศ โดยเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับนานาชาติ
ด้วยการเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEC) ประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสด้านการศึกษาจีน – อาเซียน ครั้งที่ 8 ประชุมคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อจัดทาแผน 5 ปี ด้านการศึกษา
ของอาเซียน ครั้งที่ 2 จัดสัมมนาระดับชาติเพื่อสร้างบทบาทการนาของไทยในเวทียูเนสโก หัวข้อ “อนาคตไทย
ในเวทียูเนสโก”
ภาพรวมผลการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยที่มิติภายใน
อยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายที่กาหนด ได้แก่ ความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนและภาพรวม
ความสาเร็จพัฒนาระบบสารสนเทศ ความสาเร็จการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร/องค์การ ความสาเร็จของ
การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ และความสาเร็จการดาเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ
ส่วนมิติภายนอกอยู่ในระดับที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ได้แก่ ความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ในการบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง แผนยุทธศาสตร์ระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน และภารกิจหลักของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.1.2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ดาเนินการเร่งกระจายโอกาส
ทางการศึ กษาและการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ควบคู่ กั บ การสร้ า งความมั่ น คงในคุ ณ ภาพชี วิ ต
อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกวัย ให้ได้รับการบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างทั่วถึงด้วยระบบออฟไลน์
ออนไลน์ และทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) Social Media รูปแบบ Application
บน Smart Phone รวมทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และเครือข่าย Internet 5 Website
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับบริการติวเข้มความรู้ รวม 9,861,597 คน ได้มีการขยายการจัดการศึกษาเข้าถึงกลุ่มทหาร
กองประจาการ ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อยในเขตพื้นที่สูง ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง คนไร้สัญชาติ และผู้สูงอายุ โดยการติดตั้ง
ชุดรับสัญญาณ ETV พร้อมอุปกรณ์ในหน่วยทหาร รวม 192 หน่วย จัดส่งคู่มือการดาเนินงานจัดการศึกษา
สาหรับครูประจากลุ่มทหาร, กศน.อาเภอ/เขต ส่งผลให้ทหารกองประจาการได้รับบริการการเรียนรู้ รวม 59,362 คน
ขณะที่ สถานศึ กษาสั งกั ด กศน. และโรงเรี ย นเอกชนได้ รั บ การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม บริ ก ารสื่ อ สิ่ ง อ านวย
ความสะดวกทางการศึกษาแก่ ผู้พิการ รวม 8,798 คน จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่สู งและชายแดน จั ดทาหลั กสู ตรและสื่ อ ส่ งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยแก่คนไร้สัญชาติ/ต่างด้าว รวม 4 เรื่อง เด็กต่างด้าวได้รับการศึกษา รวม 69,954 คน และร้อยละ 50
ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร จัดทาแผนการเรียนรู้และคู่มือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึ กษานอกระบบระดั บประถมศึ กษา ส าหรั บเด็ กวัยเรี ยนชาวทะเลที่ ไม่ ได้ รับการศึก ษาในระบบ ได้ จั ด
การศึกษาแก่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย รวม
382,689 คน และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ รวม 277,968 คน
พัฒนาระบบเทียบระดับการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

33
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 199,224 คน โดยสถานศึกษาทาหน้าที่เทียบระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 470 แห่ง
จ านวนครั้ งการเทีย บระดับ การศึกษาเพิ่มขึ้น เป็ น 4 ครั้ง/ ปี อบรมผู้ บริห ารและเจ้า หน้าที่รั บผิ ดชอบ
งานเทียบระดับการศึกษา จัดทาเอกสารคู่มือ สาหรับการดาเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก ทั้งเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน ได้มีการยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชาชนวัยแรงงานที่พลาดโอกาสทางการศึกษาสามารถเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใน 8 เดือน
ด้วยการนาผลงานจากความชานาญในการปฏิบัติงานมาเทียบโอนในรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
สมรรถนะการเรียนรู้ หรือ KSM Model (Knowledge,Skill, Management) ส่งผลให้มีประชาชนวัยแรงงาน
ได้รับการเทียบระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 74,119 คน และได้จัดการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ เพื่อยกระดับการศึกษาของผู้มีงานทาอยู่แล้ว ให้ มีคุณภาพตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการ รวม 36,403 คน
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชน โดยอาศัย กศน.ตาบล/แขวง 7,424 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)
1,340 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) 767 แห่ง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดน (ศฝช.) 9 แห่ง ห้องสมุดประชาชน 915 แห่ง บ้านหนังสืออัจฉริยะ 41,800 แห่ง และแหล่งเรียนรู้ กศน.
ตาบลในวัดที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน 1,102 แห่ง เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและ
ให้ บริ การชุมชนอย่ างทั่วถึง ส่ งผลให้ ประชาชนกลุ่ มเป้าหมายมาลงทะเบียนเรี ยนในทุกหลั กสู ตร/กิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องของการจัดการศึกษานอกระบบ รวม 8,532,364 คน ขณะเดียวกัน ในปี 2556 มีผู้เข้ารับบริการ/
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย รวม 13,963,143 คน และผู้เข้ารับบริการบ้านหนังสือ
อัจฉริยะ รวม 4,120,924 คน
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านการศึกษานอกระบบ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้
ภาษาไทย มลายูถนิ่ มลายูกลาง รวม 16,520 คน เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
มัสยิด ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม รวม 3,584 คน พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ 19 อาเภอ ส่งเสริม
การเรียนรู้ “เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” แก่กลุ่มเป้าหมาย รวม 594 คน สนับสนุนส่งเสริมการกีฬา
“ฟุตบอล กศน.คัพ”เพื่อสร้ างสายสั มพันธ์สู่ ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอบรมพัฒ นา
ศักยภาพครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวม 480 คน ด้านการศึกษาเอกชนได้จัดสรร
เงินอุดหนุน 6 รายการอย่างต่อเนื่อง คือ 1) การพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบัน
ศึกษาปอเนาะ และศูนย์การเรียนรู้ ศาสนาอิส ลามประจามัสยิด (ตาดีกา) 2) การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้แก่โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ 4) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5) การสนับสนุนสื่อการเรียนเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ และ 6) การพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชน นอกจากนี้ได้สนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น อุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแก่สถาบันศึกษา
ปอเนาะ รวม 202 แห่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวม 18 แห่ง พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ รวม 176 แห่ง เสริมสร้างความสมานฉันท์ และสันติศึกษาแก่ผู้เรียน รวม 69,060 คน
ในหลักสูตรการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน และกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด สร้างความเป็นพลเมือง พัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและพหุวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต
รวมทั้งอุดหนุนการจัดการศึกษาแก่สถาบันปอเนาะเป็นค่าบริหารจัดการ รวม 349 แห่ง ค่าตอบแทนโต๊ะครู
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ผู้ช่วยโต๊ะครู รวม 1,396 คน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) เป็นค่าบริหารจัดการ รวม 2,060 แห่ง
ค่าตอบแทนผู้สอน รวม 12,360 คน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ (ประเภทโรงเรียน
ในระบบ) รวม 164 แห่ง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน
ศาสนา รวม 656 คน โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามที่ สอนศาสนาอย่ างเดี ยว (ประเภทโรงเรี ยน
นอกระบบ) รวม 23 แห่ง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนา รวม 92 คน รวมทั้ง
จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4,239 คน เพื่อเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคีในชุมชน และสังคมพหุวัฒนธรรม
ภาพรวมนักเรียน และผู้เรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาในการเข้ารับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามสิทธิที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2558 มีแนวโน้มสูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนดในแต่ละปี โดยปีการศึกษา 2555 กาหนดไว้ 3,260,771 คน ได้รับการอุดหนุน 3,525,160 คน
ปี การศึ กษา 2558 กาหนดไว้ 3,473,200 คน ได้ รับการอุดหนุน 3,574,111 คน แต่อย่ างไรก็ตามในช่วง
ปีการศึกษาเดียวกันนี้ผู้รับบริการการศึกษาในระบบและนอกระบบได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ยังไม่ถึง 3,070,620 คน ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละปี และมีแนวโน้มลดลง โดยปีการศึกษา 2558 ได้รับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป รวม 1,865,794 คน
3.1.3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้ดาเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนและผู้เรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พร้อมทั้งมีศักยภาพรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน และการแข่งขันของประเทศ โดยที่ในด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปรับเกณฑ์การพิจารณาการประเมินและ
ตัวบ่งชี้ใหม่ รวม 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา ยกระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประชาชนให้จบชั้น ม.6 อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดทาคู่มือการดาเนินงาน จัดทาสื่อประกอบ
การเรียน ผังข้อสอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนภาคทฤษฎีและภาคประสบการณ์ 10 รายวิชา จัดทา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกระบวนการเรียนรู้
ตามปรัชญา “คิดเป็น” (ONIE MODEL) อบรมครู กศน. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
พัฒนาระบบการทดสอบและวัดผลโดยการสอบบนหน้าจอ สาหรับการศึกษาเอกชนในระบบ ได้ให้การอุดหนุน
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล รวม 28 แห่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวม 2,050 แห่ง จัดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) แก่นักเรียน ป.1 รวม 188,840 คน
ม.1 รวม 118,054 คน ครูสอน ม.1 รวม 6,134 คน อบรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน รวม 1,628,539 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ 2 ได้พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน เช่น ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย (Brain – based
Learning) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา ขณะเดียวกัน ได้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒ นาศักยภาพครู ผู้ สอน
อิสลามศึกษา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) รวม 378 คน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I – NET) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ได้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหาร และ
ประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิตวิช าชี พครู ณ มหาวิทยาลั ย ในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ดาเนินการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ด้วยการพัฒนาชุดนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย จัดทา
หลักสูตรอ่านออกเขียนได้ 350 ชั่วโมง พัฒนาครูด้านการสอน ภาษาไทย 4 หลักสูตร จัดทาข้อสอบปรับ
ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยช่วงปิดภาคการศึกษา โดยทาการทดสอบก่อนและหลังเรียน รวม 22,363 คน
พัฒนารู ปแบบการใช้อักขระมลายูยาวี และบัญชีคาศัพท์ภาษามลายู ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น จัดการ
สอนเสริ มในโครงการ “ริ นน้ าใจสู่ น้ องชาวใต้ ” ระดั บอ าเภอใน 5 จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ และจั ดสรร
เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 9,902 คน
การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ได้ดาเนินการลักษณะวางรากฐานไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาที่มุ่งหมายสร้างภูมิคุ้มกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ รวม 6 กิจกรรมสาคัญ ได้แก่ 1) ปรับปรุงสาระวิชาประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมไทย หน้าที่พลเมือง
และวิชาสุขศึกษา ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) จัดกิจกรรม
นักเรียนผ่านกระบวนการลูกเสือ / กิจกรรมพัฒนาสังคม รวม 138,486 คน และจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่
ใฝ่ค่านิยม รวม 3,794 คน 3) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่ตารวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียน รวม 4,237 แห่ง สร้างเครือข่ายเจ้าพนักงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 580 ศูนย์ จัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
รวม 7,341 คน ด้วยความร่วมมือกับครู D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) ครูพระ ครูสอนศาสนา
และวิทยากรกลุ่มอื่น ๆ จัดกิจกรรมป้องกันภัยยาเสพติดเข้าสู่เยาวชนก่อนถึงวัยเสี่ยง (ป.5 – ป.6) รวม
1,590,105 คน จัดกระบวนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการ 5 ด้าน
และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ รวม 11,078 แห่ง 4) ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีสถานศึกษาต้นแบบ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวม 14,582 แห่ง จัดทาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมอบเครือข่ายครูแกนนาไปขับเคลื่อน รวม 1,147 คน อบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง รวม 7,984 คน 5) ปรับภาพลักษณ์นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดมาตรการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” กิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชนในพื้นที่
5 ภูมิภาค 6) กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่ จัดเวทีเสวนาค่านิยมหลักฯ
ในพื้นที่ทั่วประเทศ รวม 2,413 แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 312,154 คน จัดกิจกรรมประกวดการพูด
การร้องเพลง การเขียนเรียงความ ผลิตคลิปวีดิโอเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 8,530 คน
การเพิ่มขีดความสามารถนักเรียนและผู้เรียนรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และ
การแข่งขัน ของประเทศ ได้ดาเนินการอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนั กเรียน
โรงเรียนเอกชน รวม 7,892 คน จัดประกวดสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 6 ภูมิภาค จัดตั้งศูนย์อาเซียน
สานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน 1 ศูนย์ จัดตั้งศูนย์ส่ งเสริมอาเซียนศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 – 13 จัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน กศน.อาเภอต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดมุมอาเซียนใน กศน.ตาบล และศูนย์การเรียนชุมชน
ทั่วประเทศ รวม 5,591 แห่ง อบรมหลักสูตรภาษาจีน ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนแก่ประชาชน รวม
5,854,212 คน จัดทาหลักสูตรอาเซียน รวม 32 หลักสูตร ผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษาเสริมความรู้เรื่องอาเซียน
207 รายการ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ด้วยความร่วมมือจาก
สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand และบริติช เคานซิล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
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ประเทศไทยเข้าร่ วมแข่ งขันกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอั งกฤษในที่ ชุมชนระดั บนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร
ได้มีการพัฒนาคุณภาพกาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ เช่น พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ
ของอาชีวศึกษาเอกชน จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชน รวม 287 ศูนย์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ให้กับนักศึกษานอกระบบ 218 อาเภอ รวม 33,104 คน ใน 5 ประเภทวิชา
(เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประมง) จัดสอนหลักสูตรการศึกษาเพื่อการทางาน
16 หลักสูตร ผู้รับบริการ รวม 391,200 คน
ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก จากผลการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2555 – 2558
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ทั้ง 3 ระดับชั้น ระดับชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2558
รวม 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย (52.67) สังคมศึกษา (53.53) และภาษาอังกฤษ (51.76) ส่วน ม. 3 และ ม.6
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา และขณะเดียวกันคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการทดสอบ N – NET ในปีการศึกษา 2555 – 2557
นักเรียน ทั้ง 3 ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง
แต่มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะการดาเนินชีวิต สาหรับผลการทดสอบ
I - NET ในปีการศึกษา 2555 - 2557 นักเรียนโรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 3 หลักสูตร (อิสลามศึกษา
ตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย) มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในสาระ
การเรียนรู้ภาษามลายู ทั้งนี้ คุณภาพโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ สมศ.รอบ 3 (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) รวม 1,702 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 67.94 จากโรงเรียนที่เข้ารับ
การประเมิน 2,505 แห่ง
3.1.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้า
ของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดาเนินงานสร้างขวัญ กาลังใจ การปฏิบัติงาน
และปฏิรูปคุณภาพครู เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เข้มแข็งและดึงดูดคนเก่ง คนดี มาเป็นครู ขณะเดียวกันได้ เร่งพัฒนาศักยภาพให้สอดรับกับหลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาความก้าวหน้าที่ได้มีการปรับปรุงให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพผู้เรียน การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ ได้ดาเนินการ 2 รูปแบบ
1. การสร้ างขวัญก าลั งใจ การปฏิ บัติ งาน ได้ แก่ การปรั บอั ตราเงิน เดื อนแรกบรรจุ
ให้ได้รับไม่น้อยกว่า 15,000 บาท การปรับเงินเดือนชดเชยผู้รับราชการอยู่ก่อนที่จะได้รับผลกระทบการปรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สอดคล้องกัน การปรับเงินเดือนของคุณวุฒิอื่น ๆ การกาหนดระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการเพิ่มเป็น 2,500 บาท
ต่อเดือน การพัฒนาระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูฯ เช่น จัดทาร่างบัญชีอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง จัดทาร่างบัญชีปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ ปรับเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรี
เป็น 15,000 บาท การกาหนดหลักเกณฑ์และวีธีการย้ายตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ. และ
ข้าราชการครูฯ สายการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา การพัฒนาระบบเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
ร่วมกับธนาคารออมสิน ผู้เข้าร่วมมาตรการ รวม 26,131 คน
2. การปฏิรู ปคุณภาพครู เพื่อดึ งดู ดคนเก่ ง คนดี มาเป็ นครู ได้ จัดท าร่ างยุ ทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ. 2558 – 2572 กาหนดนโยบายการผลิต การพัฒนา และระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูฯ ให้สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการศึกษา จัดทาฐานข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูฯ
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ด้ว ยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะของข้าราชการครูฯ หรือ CMSS (Competency
Management Supporting System) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) พัฒนาตัวบ่งชี้สาคัญเบื้องต้น
ในส่วนของผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหาร
การศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการประเมินที่ชัดเจนขึ้น ปรับปรุงตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การให้คะแนนของสายงานบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
ของ สมศ. จัดการแก้ไขตัวบ่งชี้เกี่ยวกับภาระงานของ กศน. ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มอบ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ซึ่งมีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ กาหนดหลักเกณฑ์พัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูฯ
เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ทั้งก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองและ
ผู้อานวยการสถานศึกษา และก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ เป็นต้น
มีการปรับปรุงกฎ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุข้าราชการครูฯ ในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าและสอดคล้องกับแนวทางที่ ก.พ. กาหนด เช่น วิธีการ
สอบแข่งขัน ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น วิธีการคัดเลือกในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) แก้ไข กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง
การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ฉบับที่ 3
พ.ศ.2555 เป็ น ต้น การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายครูโ ดยนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม และคุณลักษณะของนักเรียนย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการการสอบแข่งขัน ตาแหน่งครูผู้ช่วย วิธี การคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการครู
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุเป็นข้าราชการครูฯ สายงานการสอน พัฒนาระบบเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอน
ภาษาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา บรรจุเป็นข้าราชการครูฯ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในพื้นที่การศึกษาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 5 อาเภอในจังหวัดสงขลา)
การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูฯ ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะที่สอดรับกับการปฏิรูป
คุณภาพครูฯ และตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นหลักสูตรที่สอดรับกับการเสริมสร้างความก้าวหน้า
ของข้าราชการครูฯ ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา (19 หลักสูตร)
ผู้เข้ารับการพัฒนา รวม 875 คน หลักสูตรพัฒนานักบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 2 หลักสูตร (นักบริหาร
ระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) รวม 458 คน หลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
รวม 120 คน หลักสูตรพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รวม 67 คนหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษา
กับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ รวม 30 คน หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการและ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา รวม 1,500 คน หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะ
ชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รวม 406 คน สาหรับการพัฒนาข้าราชการครูฯ ตอบสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 5 หลักสู ตร รวม 364 คน
การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN Curriculum
Sourcebook) ไปสู่การปฏิบัติ รวม 1,950 คน การพัฒนาข้าราชการครูฯ หลักสูตร “การบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” รวม 13,645 คน อบรม
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เชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อนบ้านแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูฯ รวม 284 คน ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมการติดตาม
ประเมินผล วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครูฯ หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสาหรับ
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา รวม 80 คน และติดตามผลการพัฒนาข้าราชการครูฯ รวม 1,308 คน
ภาพรวมช่วงปี 2555 – 2558 จานวนข้าราชการครูฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงกว่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ในแต่ละปีและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2555 ได้รับการพัฒนา รวม 277,160 คน เป็น 343,129 คน
ในปี 2558 ขณะเดียวกันร้อยละของข้าราชการครูฯ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นเกินกว่าที่กาหนดไว้ ร้อยละ
5 ต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็น ร้อยละ 9 ในปี 2558
3.1.5 การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นกลไกการขั บเคลื่ อนการบริ หาร
การบริการ และการเรียนรู้ ได้ดาเนินการเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพาให้กับ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ชั้น ป.1รวม 103,340 คน และครูที่สอน ชั้น ป.1 รวม 5,500 คน พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (E-learning) ในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
พัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและการสื่อสารเพื่อการบริการและ
เรียนรู้ โดยให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับหน่วยงานและสถานศึกษา รวม 35,410 แห่ง บูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ได้แก่ การกาหนดรหัสมาตรฐานของข้อมูลกลางให้หน่วยงานที่จัดการศึกษา
ไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดทาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ผลิ ต พัฒนา เผยแพร่ และให้ บริ การสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายสากล (Internet) รวม 5 เว็บไซต์ ได้ดาเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
รวม 2,112 แห่ง กระจายอยู่ตามตาบล หมู่บ้าน ภายใต้โครงการ MOENet ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะโดยผลิตรายการ “ติวเข้มเติมเต็มความรู้” รวม 23 รายการ
จัดกิจกรรม Student Channel on Tour มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 3,990 คน พัฒนาระบบให้บริการรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (www.etvthai.tv) พัฒนาระบบให้บริการ
รายการวิทยุเพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (www.moe- radiothai.net)
พัฒ นาระบบให้ บ ริ การและพั ฒ นาเว็บ ไซต์ ของศู นย์ เทคโนโลยีท างการศึ กษาให้ มีข้ อมู ล ที่ ทัน สมั ยผ่ า น
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (www.ceted.org) พัฒนาระบบให้บริการสื่อการศึกษาผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1 ระบบ (www.cet-media.com) ได้มีการสนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยจัดทาระบบและกลไกการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มีโครงการที่ได้รับจัดสรร รวม 83 โครงการ วงเงิน 310 ล้านบาท สาหรับการพัฒนาและส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEIS) จัดทาข้อตกลง
ความร่ วมมือในการพัฒ นาระบบข้อมูล ด้านการศึกษากับหน่ว ยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่จัดการศึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย MOENet ให้สามารถรองรับการใช้งาน
ของหน่วยงานและสถานศึกษา รวม 35,410 แห่ง ปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการศึกษา จัดทาข้อมูลการรู้หนังสือ
ของประชาชนอายุ 15-59 ปี และข้อมูลตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน 5 ปี จะบูรณาการระบบ
เครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงศึ กษาธิ การให้ เป็ นระบบเดี ยวกั น เพื่ อเชื่ อมโยงเครื อ ข่ า ยใน 2 ระดั บ
1) เชื่อมโยงระดับ Physical เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย MOENet และเครือข่าย UniNet เข้าด้วยกันเป็น
เครือข่าย NedNet 2 ) เชื่อมโยงระดับ Logical โดยองค์กรหลักสามารถจัดทาเครือข่ายภายใน (Intranet) ได้
ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงต่อกับระดับ Physical และเครือข่ายแกนหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (NEdNet Backbone)
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ภาพรวม ช่วงปี 2555 – 2558 สถานศึกษาได้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละปี จาก 32,000 แห่ง เป็น 35,000 แห่ง ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
หน่วยงานดาเนินการได้ 7 ใน 10 ระบบที่กาหนดไว้ เช่นเดียวกับระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการแก่
หน่วยงานดาเนินการได้ 8 ใน 10 ระบบที่กาหนดไว้ ส่วนผู้ผ่านการอบรมด้าน ICT มีจานวนสูงกว่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแต่ละปี โดยสามารถดาเนินการได้ในระหว่าง 1,200 – 2,000 คน ขณะที่ผู้เข้ารับการอบรม ICT
ผ่านเกณฑ์การทดสอบมีแนวโน้มต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละปี ยกเว้น ปี 2558 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.34 หรือ ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 98.34 จากเป้าหมาย ร้อยละ 95
3.2 สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
3.2.1 สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
จุดแข็ง (Strength)
1. เป็ นหน่ วยงานที่ มี การบริ หารจั ดการตามหลั กธรรมาภิ บาลเป็ นอั นดั บ 2 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. มีหน่วยงานที่กฎหมายให้อานาจกาหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
3. มีห น่ ว ยงานปฏิบั ติห น้ าที่เป็นกลไกการขับเคลื่ อนนโยบายและแผนสู่ การปฏิบัติ และ
ประสานงานการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกระจายอยู่ทุกจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
4. ช่องทางการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้มีหลากหลายช่องทางให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
5. มีแหล่ งเรียนรู้ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นพลเมือง รวม 44,988 แห่ง กระจายเข้าถึงชุมชนทั่วประเทศ
6. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างโอกาส และยกระดับการศึกษาครอบคลุม
ทุกพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
7. หลั กสู ตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบมีความยืดหยุ่น
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
8. โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานทั้งใน
และต่างประเทศ
9. มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
10. มีระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย และเชื่อมโยงการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
11. มีหน่วยงานที่กฎหมายให้อานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จุดอ่อน (Weakness)
1. การปรับปรุงและประกาศใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐมีความล่าช้าในด้านโครงสร้างการบริหาร และการบริหารราชการแบบบูรณาการ
2. การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการปรากฏผลลดลงอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษายังไม่ถึงผู้เรียนโดยตรง
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4. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้งานของผู้รับบริการ
5. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขาดความเป็นเอกภาพ และไม่เป็นปัจจุบัน
6. การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบขาดระบบนิเทศที่เข้มแข็ง
7. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดขาดขวัญกาลังใจด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
8. นักเรียนโรงเรียนเอกชน ช่วงปีการศึกษา 2555 – 2558 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ในทุกวิชาหลัก
9. ผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ช่วงปีการศึกษา 2555 – 2557 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (N – NET) ทั้ง 3 ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ในวิชาความรู้พื้นฐาน
10. ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ในการเรียนรู้
11. ผลงานวิจัยขาดความเชื่อมโยงสู่การนาไปใช้ประโยชน์เชิงพัฒนา
12. สัดส่วนนักเรียนเอกชนต่อรัฐ ปีการศึกษา 2558 เป็น 21.7 : 78.3 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
2555 เพียงร้อยละ 1.7
13. การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวแก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนไม่เท่าเทียมกับ
โรงเรียนรัฐ
14. การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวแก่ผู้เรียนการศึกษานอกระบบยังไม่สอดรับกับ
สภาพเป็นจริงที่มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
15. ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ขาดสื่อ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
16. ข้าราชการครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และโรงเรียนเอกชน
ไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
17. ขาดแคลนครูเฉพาะทางเพื่อการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
18. ระบบพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพครูยังไม่สัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียน
19. ทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
3.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษามุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
2. นโยบายระดับประเทศ 20 ปีข้างหน้า เน้นการเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้าทางสั งคม พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมด้านโครงสร้างหน่ วยงานและอัตรากาลังคนที่เหมาะสม บริหารราชการแบบบูรณาการและ
กระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น ปฏิ บั ติร าชการแบบมีส่ ว นร่ว มจากทุกภาคส่ ว นของสั งคม ด้ว ยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ด้วยกฎ ระเบียบที่ทันสมัยกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริการ และการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา
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4. นโยบาย SMEs เป็นช่องทางพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้สอดคล้องกับทิศทาง
ของประเทศในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
5. นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้เกิดนวัตกรรมแนวทางจัดการเรียนรู้
STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกอย่างฉับพลัน กระตุ้นให้หน่วยงานและสถานศึกษา
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสานึก และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม
7. การเปิดประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community)
ทาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
8. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โอกาส
ทางการศึกษา และการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
9. สภาการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยทางการศึกษา พัฒนานักวิจัยการศึกษา
และสร้างวิจัยใหม่ให้สอดคล้อกับความต้องการหน่วยงานและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
10. มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อศึกษาเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา
11. คาสั่ งของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ยกระดับนโยบายของรั ฐบาลเรื่อง “จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและมาตรการตามกฎหมาย เป็นการลด
ความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรมในสังคม
12. นโยบายรัฐบาลปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา เป็นการสร้างความทั่วถึงเข้ารับบริการทางการศึกษา
13. ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความสาคัญการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
14. นโยบายขับเคลื่อนการบริหารราชการด้วยกลไกประชารัฐ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15. จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุ่ง ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพครู พัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าตามเส้นทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ
ภัยคุกคาม (Threats)
1. นโยบายการศึ กษาระดับกระทรวงมีการเปลี่ ยนแปลงบ่อย ท าให้ การปฏิบัติงานขาดความ
ต่อเนื่อง
2. งบประมาณแผ่ น ดิน มีจ านวนจากัด ส่ ง ผลกระทบต่ อการบริห ารจัดการงบประมาณของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติ มีผลกระทบต่อการปลูกฝัง และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ที่รวดเร็วส่งผลให้ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ปัญหาทางเพศ และอบายมุขได้แพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้ง่ายขึ้น ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เรียน
5. สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต
และคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
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6. ปัญหายาเสพติด แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นทีช่ ายแดนและพื้นที่สูงมีผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
7. กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นข้อจากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
เอกชนกับภาคส่วนต่างๆ ด้วยกลไกประชารัฐ
8. ความเหลื่อมล้าและช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มประชาชน มีผลต่อโอกาสเข้าถึงการบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
3.3 กรอบความคิด : การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 2564)
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
ฉบั บ นี้ ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล จากบริบทในมิติต่าง ๆ และนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
และทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งผลการดาเนินงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2558 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) และนาไปเป็นกรอบการกาหนดสาระสาคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ปรากฏดังภาพกรอบความคิด :
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาฯ
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กรอบความคิ ด : การจั ด ทาแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสานั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ร่ าง รั ฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ....

ก ร อ บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ 2 0 ปี ( พ . ศ . 2 5 6 0 – 2 5 7 9 )
นโยบายรั ฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา)

(พลเอก ดาว์ พงษ์ รัตนสุวรรณ)

ทิศทางแผนการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574

ทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ของกระทรวงศึก ษาธิการ ฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสานั กงานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2560 - 2564
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์ รวม ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้ าประสงค์ ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ แนวทางการพั ฒ นา
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พ.ร.บ.
การศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545

นโยบาย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ส่วนที่ 4
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บริบท
สภาพแวดล้อม กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โครงสร้างอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการดาเนินงาน และผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มากาหนดเป็น
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ดังนี้
4.1 วิสัยทัศน์
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.3 เป้าประสงค์รวม
1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม
4.4 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
(เจ้าภาพหลัก)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
เป้าประสงค์รวมที่ 1 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
1. คะแนนของผลการประเมิน
3.7500
3.8300
3.9100
3.9900
การปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.)
2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ะ แ น น ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ร้อยละ 86
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง ก า ร
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
(ศปท.)

ปี 2564
4.0000

ร้อยละ 88
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
(เจ้าภาพหลัก)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
เป้าประสงค์รวมที่ 2 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
3. ร้ อ ยละของกาลั ง แรงงาน ร้อยละ 57 ร้อยละ 60 ร้อยละ 63 ร้อยละ 66 ร้อยละ 69
ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (กศน.)
4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4
ร้อยละ 4
ร้อยละ 5
ทางการศึกษาระดับชาติ
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (สช.)
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของ
X
X
X
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
(สร้างเครื่องมือ
+ ร้อยละ 10
+ ร้อยละ 20
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
+ วัดประเมิน)
ของปี 2560
ของปี 2560
(สกก./สช./กศน.)
4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.6 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู้
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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4.7 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
(เจ้าภาพหลัก)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
เป้าประสงค์ที่ 1หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.7500
3.8300
3.9100
3.9900
4.0000
1. คะแนนของผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ก.พ.ร.)
2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ะ แ น น ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ร้อยละ 86 ร้อยละ 88
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง ก า ร
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
(ศปท.)
3. จ า น ว น ก ฎ ห ม า ย ก ฎ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ระเบี ย บ ข้อบั งคับ วิ ธีป ฏิบั ติ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา (สน.)
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้
4. ร้อยละของสถานศึกษา
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ร้อยละ 85
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา
(ศทก.)
5. จานวนระบบฐานข้อมูลกลาง
4
5
6
7
8
ด้านการศึกษาของประเทศ
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ที่ได้รับการพัฒาให้ทันสมัย
(เพิ่มขึ้น
(เพิ่มขึ้น
(เพิ่มขึ้น
(เพิ่มขึ้น
และเป็นปัจจุบัน(ศทก.)
ปีละ 1
ปีละ 1
ปีละ 1
ปีละ 1
ฐานข้อมูล) ฐานข้อมูล) ฐานข้อมูล)
ฐานข้อมูล)
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบ
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4
ร้อยละ 4
ร้อยละ 5
ทางการ ศึ ก ษาร ะดั บ ช า ติ
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (สช.)
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4
ร้อยละ 4
ร้อยละ 5
ทางการศึ กษาระดั บช าติ
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
(N-NET) (กศน.)
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
(เจ้าภาพหลัก)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ประเภทสามั ญ ศึก ษาที่ไ ด้ รั บ
ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายนอก (สช.)
9. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของ
X
X
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม (สร้างเครื่องมือ
+ ร้อยละ 10
ความเป็นพลเมืองและพลโลก + วัดประเมิน)
ของปี 2560
(สกก./สช./กศน.)
10. ร้อยละของครู คณาจารย์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือระดับต่างๆ ผ่าน
การประเมินทุกระดับ (สลช.)
11. ร้อยละของผู้เรียนในเขต ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถ
มี ง านท าหรื อน าไปประกอบ
อาชีพได้ (ศปบ.จชต/สช./กศน.)
12. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90
ที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด (สสก.)
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
13. ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียน
ในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องเทียบกับ
เป้าหมาย (กศน.)
14. ร้อยละของผู้รับบริการ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
แหล่งเรียนรู้เทียบกับเป้าหมาย
(กศน.)
15. ร้อยละของกาลังแรงงาน
ร้อยละ 57 ร้อยละ 60 ร้อยละ 63
ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (กศน.)

ปี 2563
ร้อยละ 80

ปี 2564
ร้อยละ 80

-

X
+ ร้อยละ 20
ของปี 2560

ร้อยละ80

ร้อยละ 80

ร้อยละ80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ80

ร้อยละ 80

ร้อยละ80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 66

ร้อยละ 69
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
(เจ้าภาพหลัก)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
16. ร้ อ ยละของผู้ ผ่ า นการ ร้อยละ 60 ร้อยละ 64 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80
ฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะสั้นสามารถนาความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพหรื อ
พัฒนางานได้ (กศน.)
17. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย
(กศน./สช)
18. จานวนภาคีเครือข่าย
3,045
3,045
3,045
3,045
3,045
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/ ภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่าย
พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา
(ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ
องค์กร หน่วยงาน ที่มาร่วม
จัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)
(สต./กศน.)
เป้ าประสงค์ ที่ 5 ข้ า ราชการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ มี ศั ก ยภาพ
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
19. จ านวนเรื่ องของการพัฒนา 11 เรื่อง
11 เรื่อง
11 เรื่อง
11 เรื่อง
11 เรื่อง
ระบบบริ หารงานบุ คคลส าหรั บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
20. ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)
21. ร้อยละของข้าราชการ ครู ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การ
พั ฒนาและน าไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน (สอ./สคบศ.)
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4.8 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลาง และภูมิภาคให้เหมาะสม
และเอื้อต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นคุณธรรม ความโปร่งใส
3. พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาในภูมิภาคให้เป็นกลไกการประสานงานการบริหารจัดการ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมกระจายทั่วประเทศ
4. ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้มี
ความทันสมัย เหมาะสม และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
5. พั ฒ นากลไกการจั ด สรรงบประมาณทางการศึ ก ษาไปยั ง ผู้ เ รี ย นและสถานศึ ก ษาตาม
ความต้องการจาเป็นและสภาพปัญหาที่แท้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ ตอบสนอง
ความต้องการใช้งาน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและ
ทันต่อการใช้งาน
3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
4.พัฒ นาและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยี ดิจิทั ล ในกระบวนการทางานและการบริการให้ มี
ประสิทธิภาพ
5. จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการ
เรียนรู้ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. บูรณาการและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมทุ กพื้นที่
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. บู ร ณาการพั ฒ นาและเชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มู ล กลางด้ า นการศึ ก ษาของประเทศกั บ
ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
3. จัดทาสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่มีมาตรฐานในการนาเข้า จัดเก็บและแจกจ่าย
ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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4. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา
5. กาหนดมาตรฐานสื่อ เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน การสารวจ การรวบรวมสื่อที่นามาใช้
ในการจัดทาคลังสื่อที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางานและการบริการ
มีความเหมาะสม ทันสมัยสะดวกรวดเร็วต่อการทางานและให้บริการ
7. สนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้พอเพียงและเหมาะสมกับการบริหาร
การบริการ และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
ประเด็น ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยยืดหยุ่นหลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และบริบทของประเทศ
2. พัฒนารูปแบบและบูรณาการการจัดการเรียนรู้การนิเทศการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. ลดวิ ช าเรี ย นในชั้ น เรี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี เ วลาพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย น
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น
4. ส่ งเสริมและบูร ณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
6. พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
7. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ก ารอยู่ร่ ว มกั น ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม สั น ติศึ ก ษา ปลู ก ฝั ง
จิตสานึกด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

51
แผนพัฒนาการศึกษาของ สป. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
9. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิ
ที่กาหนดไว้
3. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด พัฒนา และส่งเสริมการศึกษา
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการและความจาเป็นของกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิตด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบและกลไกการเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จากการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
3. พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
รวมทั้งนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์
2. ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ให้สัมพันธ์กับการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับระดับและประเภทการศึกษา
3. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลกลางของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดให้ครอบคลุม
และเป็นปัจจุบัน
4. พัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน สาหรับครูที่มีสมรรถนะสูง ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พื้นที่พิเศษ
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5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครูเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
6. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจาเป็น และ
สมรรถนะวิชาชีพ
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แผนผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ สป.

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์รวม

1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
รวม

1. คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของการดาเนินงานของหน่วยงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
มาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้อย่างมี การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ประสิทธิภาพ
ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ตาม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. หน่วยงานมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้

1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง

1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
ให้ครอบคลุ มและมีเสถียรภาพ ตอบสนองความ
ต้องการใช้งาน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ
ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
3. สร้ า งสื่ อ คลั ง สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
4. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กระบวนการทางานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้
อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหา
ความรู้และจัดการองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

3. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และพลโลก

3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียน
การสอน กระบวนการจัด การเรีย นการสอน
การนิ เ ทศ การวั ด ประเมิ น ผลให้ ทั น กั บ
ความก้ า วหน้ า และการเปลี่ ย นแปลงทาง
วิท ยาการ สอดคล้ อ งกับ ความต้ องการ ของ
กลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น
พลเมืองและ พลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้าง
ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่น คงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4.พั ฒ นางานวิ จั ยเพื่ อ สร้ า งองค์ ความรู้ สู่ การ
พัฒนาการศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม

5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิที่
กาหนดไว้
3. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ
การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตาม
อั ธ ยาศั ย ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ถึ ง โอกาส
ทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และเป้าหมาย

1.พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหาร งาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและ
สมรรถนะครู ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ผู้เรียน
3. พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพด้ว ยรู ป แบบที่ห ลาก
หลายรวมทั้งน าเทคโนโลยี มาใช้ในกระบวน
การพัฒนา
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ส่วนที่ 5
การบริหารจัดการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านการศึกษาชาติ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ลดความเหลื่อมล้าในโอกาสทางการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิ บาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นภารกิจที่สาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้ น การบริ ห ารจัดการให้ แผนพัฒ นาการศึกษาของส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) ประสบความสาเร็จ จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัด ผลักดัน
การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาฯ ไปสู่การปฏิบัติให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารของหน่วยงาน ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญ
เป้าหมายของชาติ เป้ าประสงค์ ของสานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการน าแผนพัฒนาการศึกษาฯ
เป็นกรอบทิศทางการบริหารงาน การจัดทาแผนระดับหน่วยงาน การกากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาฯ และการผลักดันกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนา
การศึกษาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
2. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยยึดสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) มาวิเคราะห์และกาหนดแผนงาน/ โครงการที่มีความสาคัญสูง สาหรับนาไปสู่การขอจัดตั้ง
งบประมาณของส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ได้ระบุไว้ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาฯ
3. หน่วยงานในสังกัดต้องแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาฯ และเชื่อมโยง
ตั ว ชี้ วั ดภายใต้ แผนพั ฒ นาการศึ กษาฯ ไปสู่ แผนปฏิ บั ติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน
4. สานักงานศึกษาธิการภาค / จังหวัด จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีระดับภาค / จังหวัด โดยยึดสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาฯ และเชื่อมโยงตัวชี้วัดภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษาฯ มาเป็นกรอบการวิเคราะห์กาหนดแผนงาน/ โครงการที่มีความสาคัญสูง และตัวชี้วัด
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของภาค/ จังหวัด ที่มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ
5. จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้ในการจัดทาแผน การกากับ
การติดตาม และการรายงานผล
6. จัดให้มีการกากับ เร่งรัด ติดตาม รายงาน และประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาฯ ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวชี้วัดความสาเร็จสอดคล้องกับ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการ
ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างชัดเจน
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ภาคผนวก
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ข้อมูลทางการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. ผลดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558
ผลดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559
ค่าเป้าหมายตามแผนและผลดาเนินงาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2555
2556
2557
ปี 2555-2559
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
(ปรับแผน)
(ปรับแผน)
(ปรับแผน)
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1. ผลการประเมินการปฏิบัติ ระดับ 4 ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ราชการตามคารับรองการ
(3.9561)
(3.4252)
(3.6513)
ปฏิบัติราชการประจาปีอยู่ใน
ระดับดีกว่าเป้าหมาย (ก.พ.ร.)
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม เป็นธรรม
2. จานวนผู้รับบริการ
3,070,620 2,914,450
3,070,620 2,209,854
3,070,620 2,714,780
การศึกษาในระบบและนอก คน
คน*
คน
คน*
คน
คน*
ระบบได้รับการศึกษาในระดับ
สช.=768,119
สช.=716,837
สช.=700,802
มัธยมศึกษาขึน้ ไป (สช./กศน.)
กศน.=2,146,331
กศน.=1,493,017
กศน.=2,013,978
3. จานวนผู้ได้รับการอุดหนุน 3,260,771 3,525,160
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 ปี คน
คน****
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
4. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 1 (เพิ่มขึ้น
ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
ร้อยละ 1
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานจากการ
ป.6 วิชา
ประเมินระดับชาติเพิม่ ขึ้น
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ม.3 วิชา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ม.6 วิชา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา)
5. ร้อยละของสถานศึกษา
ร้อยละ 5 ผ่านการรับรอง
ในสังกัด สช. ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 83.02
การประเมินคุณภาพ สมศ.
เพิ่มขึน้
6. จานวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริม 121,500 69,804 คน*
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คน
(87,500
คน)
7. จานวนค่ายลูกเสือที่ได้รับ 35 ค่าย 6 ค่าย*
การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ (6 ค่าย)
และมีความพร้อมใช้

2558
แผน
(ปรับแผน)
ระดับ 4

ผล
N/A

3,070,620 1,865,794
คน
คน
สช.=705,725**
กศน.=1,160,069***

3,282,771 3,675,572
คน
คน****

3,373,271 3,535,636
คน
คน****

3,473,200 3,574,111
คน
คน*****

ร้อยละ 1

(เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1
ม.3 วิชา
วิทยาศาสตร์
ม.6 วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์)

ร้อยละ 1

(เพิ่มขึน้
ร้อยละ 1
ป.6 วิชา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ม.3 วิชา
วิทยาศาสตร์
ม.6 วิชา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์)

ร้อยละ 1 (เพิ่มขึน้
ร้อยละ 1
ป.6 วิชา
ภาษาอังกฤษ
ม.3 วิชา
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ม.6 วิชา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา

ร้อยละ 5

ผ่านการรับรอง
ร้อยละ 62.83

ร้อยละ 5

ผ่านการรับรอง
ร้อยละ 63.88

ร้อยละ 5 ผ่านการรับรอง
ร้อยละ 57.14

124,500
คน
(86,500
คน)
37 ค่าย
(5 ค่าย)

75,232 คน*

127,500
คน
(80,000
คน)
32 ค่าย
(7 ค่าย)

13,499 คน*

130,500 85,502 คน*
คน
(80,000
คน)
36 ค่าย 12 ค่าย*
(12 ค่าย)

5 ค่าย*

7 ค่าย*
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ค่าเป้าหมายตามแผนและผลดาเนินงาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2555
2556
2557
ปี 2555-2559
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
(ปรับแผน)
(ปรับแผน)
(ปรับแผน)
4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
8. จานวนข้าราชการ ครู
273,235 277,160 คน* 323,235 260,847 คน* 323,235 307,715 คน*
คณาจารย์ และบุคลากร
คน
คน
คน
ทางการศึกษาที่ได้รับ
(250,000
(250,000
(300,000
การพัฒนา
คน)
คน)
คน)
9. ร้อยละของข้าราชการครู ร้อยละ 5 ร้อยละ 5*
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5*
ร้อยละ 5 ร้อยละ 7*
และบุคลากรทางการศึกษามี
(ร้อยละ 7)
ความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึน้
5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
10. จานวนสถานศึกษาที่ได้รับ 32,000
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แห่ง
11. จานวนผู้ผ่านการอบรม
ด้าน ICT
12. จานวนระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
หน่วยงาน
13. จานวนระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ให้บริการกับ
หน่วยงาน
14. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ

35,410 แห่ง*

32,000
35,410 แห่ง*
แห่ง
(35,000
แห่ง)
3,000 คน 1,206 คน*
(1,000 คน)

3,000
1,179 คน*
คน
(1,000
คน)
10 ระบบ 10 ระบบ***** 10 ระบบ

2558
แผน
(ปรับแผน)
323,235
คน
(320,000
คน)
ร้อยละ 5
(ร้อยละ 9)

ผล
343,129 คน*

ร้อยละ 9*

32,000
35,022 แห่ง*
แห่ง
(35,410
แห่ง)
3,000 คน 2,024 คน*
(2,000 คน)

32,000
35,000 แห่ง*
แห่ง
(35,000
แห่ง)
3,000 คน 1,486 คน*
(1,000 คน)

10 ระบบ*****

10 ระบบ
(7 ระบบ)

7 ระบบ****

10 ระบบ
(7 ระบบ)

7 ระบบ****

10 ระบบ 6 ระบบ****
(6 ระบบ)

10 ระบบ
(9 ระบบ)

9 ระบบ****

10 ระบบ

8 ระบบ*****

10 ระบบ

8 ระบบ*****

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

ร้อยละ 75.92
****

ร้อยละ
95

N/A

ร้อยละ
95

ร้อยละ 98.34
*****

ร้อยละ 87.16
****

หมายเหตุ : * สถิติการศึกษาประจาปี 2557 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.)
** National Education Information System : NEIS (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2558)
*** รายงานผลการดาเนินงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ 2558
**** รายงานผลในเอกสาร แบบ สงป.301
***** ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557

มิติภายนอก
3.7497
3.4402
3.3647

มิติภายใน
4.4170
3.3901
4.3200

ค่าคะแนนที่ได้
3.9561
3.4252
3.6513

ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มพัฒนาระบบราชการ, ฐานข้อมูลผลดาเนินงานการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2557 (http://www.psdg.moe.go.th)
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รายละเอียดผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557
จาแนกตามมิติ
มิติ / ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
ด้านประสิทธิผล
- ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัตริ าชการของกระทรวง และนโยบายสาคัญ/ พิเศษ
ของรัฐบาล
- ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง
- ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ/ ภารกิจหลักของกระทรวงหรือเทียบเท่า
ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ /ร้อยละความพึงพอใจ
มิติภายใน
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
- ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
- ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

ค่าคะแนนที่ได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.....
2555
2556
2557
3.7497
3.4402
3.3647
(มิได้มีการรวมรายด้าน)
3.3647
2.9750
3.2876
3.3647
(นโยบายสาคัญ
เร่งด่วนของ
ฐบาลและ
4.0000 รัภารกิ
จหลัก)

4.3139
(มิได้มีการรวมรายด้าน)
4.1440
4.3560
4.4170
3.3901
(มิได้มีการรวมรายด้าน)
5.0000
5.0000
5.0000
2.1008
1.0000 (ร้อยละความสาเร็จ
5.0000 ของการเบิกจ่าย
งปม.)

4.1920

4.4500

1.0000

1.1540

5.0000

4.0000

(ภารกิจหลักตาม
ยุทธ์ของประเทศ/
แผนยุทธ์กระทรวง/
ระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน /
ภารกิจหลักของ
สป.)

0.0000
4.3200
4.1250
3.0000
(การเบิกจ่าย
งบประมาณ
รายจ่ายลงทุน/
รายจ่ายภาพรวม)

3.5000
5.0000
(พัฒนาระบบ
สารสนเทศ)

ด้านการพัฒนาองค์การ
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร / องค์การ
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัตริ าชการ

4.7101
5.0000
-

4.1000
3.4545
5.0000
1.0000

4.7101
4.8400
4.5801

ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มพัฒนาระบบราชการ, ฐานข้อมูลผลดาเนินงานการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(http://www.psdg.moe.go.th)
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3. จานวนนักเรียนและผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
ปี พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
รวม

นักเรียน สช. (คน)
2,239,500
2,319,516
2,315,835
2,315,835
9,190,686

ผู้เรียน กศน. (คน)
1,285,660
2,717,963
1,219,801
1,258,276
6,481,700

ที่มา : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 (แบบ สงป. 301)

4. สถิติคุณภาพการศึกษา
4.1 ผลการทดสอบ O-NET
4.1.1 เปรียบเทียบเป้าหมายคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 กับผลคะแนนเฉลี่ย O-NET สช.
ปี พ.ศ. 2555 - 2558
ระดับชั้น/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย O-NET
สช. ปี 2554

คะแนน

เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
กับผลคะแนนเฉลี่ย O-NET สช.
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

 ประถมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย

52.01

- สังคมศึกษา

55.98

- ภาษาอังกฤษ

44.07

- คณิตศาสตร์

56.05

- วิทยาศาสตร์

42.67

เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ

53.01
50.71
56.98
49.12
45.07
47.36*
57.05
42.22
43.67
47.87*

54.01
49.40
57.98
41.85
46.07
41.96
58.05
49.03
44.67
41.03

55.01
47.71
58.98
55.70
47.07
46.65
59.05
43.00
45.67
46.08*

56.01
52.67
59.98
53.53
48.07
51.76*
60.05
49.20
46.68
45.97

เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ

48.33
54.80*
43.01
47.26*
33.16
31.04
32.49
27.23
32.66
35.72*

49.33
44.15
44.01
39.33
34.16
32.33
33.49
25.72
33.66
38.13*

50.33
35.05
45.01
46.73*
35.16
29.31
34.49
30.61
34.66
39.07*

51.33
42.45
46.01
46.47*
36.16
33.77
35.49
33.73
35.66
38.05*

 มัธยมศึกษาปีที่ 3
- ภาษาไทย

47.33

- สังคมศึกษา

42.01

- ภาษาอังกฤษ

32.16

- คณิตศาสตร์

31.49

- วิทยาศาสตร์

31.66
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ระดับชั้น/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย O-NET
สช. ปี 2554

คะแนน

เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
กับผลคะแนนเฉลี่ย O-NET สช.
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

 มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย

41.16

- สังคมศึกษา

33.54

- ภาษาอังกฤษ

24.78

- คณิตศาสตร์

23.79

- วิทยาศาสตร์

27.99

เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ
เป้าหมาย
ผลสอบ

42.16
45.53*
34.54
35.47*
25.78
24.83
24.79
23.46
28.99
32.28*

43.16
47.29*
35.54
32.39
26.78
27.77*
25.79
20.90
29.99
30.00*

44.16
48.53*
36.54
35.62
27.78
25.95
26.79
22.15
30.99
32.15*

45.16
47.70*
37.54
38.65*
28.78
27.49
27.79
26.68
31.99
32.91*

* หมายถึง ผลคะแนนเฉลีย่ สช. เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด

4.1.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับประเทศ กับผลคะแนนเฉลี่ย O-NET สช.
ปี พ.ศ. 2555 - 2558
ระดับชั้น/กลุม่ สาระ
การเรียนรู้

ปี 2555
ประเทศ สช.

ผลคะแนนเฉลี่ย O - NET
ปี 2556
ปี 2557
ประเทศ สช.
ประเทศ
สช.

ปี 2558
ประเทศ
สช.

45.68
44.22
36.99
35.77
37.46

50.71
49.12
47.36
42.22
47.87

45.02
38.31
33.82
41.95
37.40

49.40
41.85
41.96
49.03
41.03

44.88
50.67
36.02
38.06
42.13

47.71
55.70
46.65
43.00
46.08

49.33
49.18
40.31
43.47
42.59

52.67
53.53
51.76
49.20
45.97

54.48
47.12
28.71
26.95
35.37

54.80
47.26
31.04
27.23
35.72

44.25
39.37
30.35
25.45
37.95

44.15
39.33
32.33
25.72
38.13

35.2
46.79
27.46
29.65
38.62

35.05
46.73
29.31
30.61
39.07

42.64
46.24
30.62
32.40
37.63

42.45
46.47
33.77
33.73
38.05

ประถมศึกษาปีที่ 6

- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3

- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6

- ภาษาไทย
47.19 45.53 49.26 47.29
50.76
48.53
49.36
47.70
- สังคมศึกษา
36.27 35.47 33.02 32.39
36.83
35.62
39.70
38.65
- ภาษาอังกฤษ
22.13 24.83 25.35 27.77
23.44
25.95
24.98
27.49
- คณิตศาสตร์
22.73 23.46 20.48
20.90
21.74
22.15
26.59
26.68
- วิทยาศาสตร์
33.1
32.28 30.48 30.00
32.54
32.15
33.40
32.91
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.
: สานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้น ป.6, ม.3. ม.6 ปีการศึกษา 2558
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4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ปีการศึกษา
2555 – 2557
4.2.1 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2557
ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนรายปีการศึกษา / คะแนนเฉลี่ย N - NET
สาระการเรียนรู้
1/2555 2/2555 1/2556 2/2556 1/2557 2/2557
ทักษะการเรียนรู้
- 43.10 42.45 44.89 45.81 42.82
ความรู้พื้นฐาน
- 37.97 40.68 39.72 39.85 35.55
การประกอบอาชีพ
- 48.60 46.99 46.39 46.70 39.89
ทักษะการดาเนินชีวิต
- 52.60* 48.79 50.41* 55.82* 49.79
การพัฒนาสังคม
- 49.46 48.49 42.86 46.05 50.23*
* แสดงคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50
ที่มา : สานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), รายงานค่าสถิติพื้นฐานทั่วประเทศ (ทุกระดับ).
(http : www.niets.or.th/nnet/announcementweb/Notice/FrBasicStat.aspx)

4.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555 – 2557
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคเรียนรายปีการศึกษา / คะแนนเฉลี่ย N - NET
สาระการเรียนรู้
1/2555 2/2555 1/2556 2/2556 1/2557 2/2557
ทักษะการเรียนรู้
35.82 45.16 42.83 44.12 41.12 50.97*
ความรู้พื้นฐาน
32.82 37.26 37.18 36.38 39.33
35.7
การประกอบอาชีพ
51.85* 46.33 40.97 44.46 40.15 41.78
ทักษะการดาเนินชีวิต
43.41 47.48 50.80* 45.58 47.82 44.74
การพัฒนาสังคม
40.16 37.27 37.70 36.09 35.17 38.55
* แสดงคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50
ที่มา : สานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), รายงานค่าสถิติพื้นฐานทั่วประเทศ (ทุกระดับ).
(http : www.niets.or.th/nnet/announcementweb/Notice/FrBasicStat.aspx)

4.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 - 2557
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนรายปีการศึกษา / คะแนนเฉลี่ย N - NET
สาระการเรียนรู้
1/2555 2/2555 1/2556 2/2556 1/2557 2/2557
ทักษะการเรียนรู้
39.77 52.98* 56.97* 46.87 47.02 41.75
ความรู้พื้นฐาน
32.26 35.41
35.6 34.55
35.5 29.93
การประกอบอาชีพ
55.62* 39.91 40.54 34.08 39.08 34.48
ทักษะการดาเนินชีวิต
53.65* 47.46 48.96 42.29 46.85 38.06
การพัฒนาสังคม
37.25 36.64 40.62 34.25 32.02 31.65
* แสดงคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50
ที่มา : สานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), รายงานค่าสถิติพื้นฐานทั่วประเทศ (ทุกระดับ).
(http : www.niets.or.th/nnet/announcementweb/Notice/FrBasicStat.aspx)
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4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I – NET) ปีการศึกษา 2555 – 2557
4.3.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I – NET)
ระดับประเทศ กับ สานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น
(อิบตีดาอียะห์) จาแนกตามสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2555 – 2557
ปีการ
ศึกษา

สาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

2555 อัลกุรอาน-ตัฟเซร
อัลหะดิษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาค
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ
2556 อัลกุรอาน-ตัฟเซร
อัลหะดิษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาค
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ
2557 อัลกุรอาน-ตัฟเซร
อัลหะดิษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาค
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ

43.20
43.28
42.00
40.97
45.67
47.80
45.47
36.51
39.43
46.35
34.49
38.56
40.98
49.22
42.63
39.31
36.97
47.71
34.95
43.87
45.27
51.45
42.16
41.21

คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น
สงขลา
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
41.96
41.38 43.66/0.46*
42.72
39.72
45.87/2.59*
39.83 43.63/0.35*
40.65 47.10/3.82*
41.28
39.65 42.63/0.63*
40.91
40.75
40.96
38.02 43.21/2.24*
37.20
37.84
45.08
42.87 47.5/1.83*
44.28
43.17
51.98/4.18*
43.86 48.13/0.33*
44.74 52.05/4.25*
37.83 46.47/1.00* 51.04/5.57* 46.94/1.47*
29.90
31.62
35.01 40.78/4.27*
35.56
27.38
32.62
39.00
39.35
39.30
36.28
46.93/0.58*
44.28
46.19
44.64 52.26/5.91*
31.65
32.66 35.10/0.61*
33.13 34.51/0.02*
36.32
36.37 39.79/1.23*
35.24 38.58/0.02*
39.53
39.53
40.50
39.11 42.08/1.10*
49.61/0.39*
47.71
48.34
47.30 55.55/6.33*
33.92 45.04/2.41* 45.13/2.50* 43.10/0.47*
28.72
30.33
38.79 42.16/2.85*
36.41
28.51
32.66 37.22/0.25*
35.23
36.96
29.01
48.15/0.44*
46.37
44.46
45.82 53.23/5.52*
33.51
33.63
32.50
32.91 35.15/0.20*
42.30
42.06
41.23
41.68
43.13
46.66/1.39*
43.44
42.79
42.79 50.10 / 4.83*
54.03/2.58*
50.48
48.39
48.38 59.75/8.30*
34.18 45.72/3.56* 43.64/1.48*
40.59
27.38
34.23 41.42/0.21*
40.35
37.26
27.64

* แสดงคะแนนเฉลี่ย สช.จังหวัด สูงกว่า ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ
ที่มา : คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555 : ศูนย์สอบสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี. ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลาม
ศึกษา (I - NET) ปีการศึกษา 2555 เปรียบเทียบ 3 ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 : สานักงานศึกษาธิการภาค 12. ข้อมูล
สารสนเทศ ปี 2556, I - NET ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ประจาปีการศึกษา 2555. (http://coad3.org)
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา. ข้อมูลสารสนเทศ, ผลคุณภาพการศึกษา
I – NET ประจาปีการศึกษา 2556. (http://www.skprivate.go.th)
คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 : สานักงานการศึกษาธิการภาค 12. ข้อมูล
สารสนเทศ ปี 2557, I – NET ประจาปีการศึกษา 2556. (http://coad3.org)
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา. ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557, I-NET ประจาปี
การศึกษา 2557 (http://www.skprivate.go.th)
คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล.
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2557.
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4.3.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I – NET)
ระดับประเทศ กับสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง
(มุตาวัศซีเตาะฮฺ) จาแนกตามสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2555 - 2557
ปีการ
ศึกษา

สาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

2555 อัลกุรอาน-ตัฟเซร
อัลหะดิษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาค
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ
2556 อัลกุรอาน-ตัฟเซร
อัลหะดิษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาค
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ
2557 อัลกุรอาน-ตัฟเซร
อัลหะดิษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาค
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ

40.49
52.55
48.77
39.77
40.24
59.11
41.17
39.75
37.84
43.38
49.22
39.30
33.20
52.38
42.31
39.59
36.59
44.06
48.93
40.61
35.27
64.26
41.52
35.43

คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง
สงขลา
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
37.50
40.47 42.78/2.29*
39.00
39.9
49.41
50.83 56.74/4.19*
48.52
52.16
43.02
46.09 52.32/3.55*
45.83 49.37/0.60*
36.39
38.05 43.57/3.80*
38.09
37.19
36.98
38.83 41.53/1.29*
37.93 41.77/1.53*
55.97
57.29 62.96/3.85*
55.61
57.72
40.46 47.11/5.94* 50.62/9.45* 44.12/2.95*
28.26
41.52/1.77*
38.48 53.26/13.51*
38.82
30.09
36.61 38.41/0.57*
36.47
36.32
37.11
43.21
42.52
42.76
40.62 44.07/0.69*
48.63
48.77
47.85
45.48
48.92
40.36/1.06*
37.94
39.07
36.26 40.85/1.55*
32.55 33.98/0.78*
32.78
32.56
32.97
53.32/0.94*
49.98
50.63
48.96 56.72/4.34*
35.82 48.99/6.68* 45.12/2.81* 46.39/4.08*
31.55
35.66 42.68/3.09* 43.92/4.33* 40.19/0.60*
31.10
36.02
35.69 36.77/0.18*
35.17 36.88/0.29*
45.41/1.35*
41.41
42.10
40.45 48.37/4.31*
49.70/0.77*
47.81
47.36
46.38 52.27/3.34*
41.41/0.80*
38.67
39.19
39.09 41.40/0.79*
35.95/0.68*
34.49
34.18
32.72 36.95/1.68*
66.57/2.31*
62.09
63.11
59.99 68.53/4.27*
35.77 49.30/7.78* 48.28/6.76* 45.39/3.87*
30.58
32.92 39.47/4.04* 39.55/4.12* 36.31/0.88*
29.65

* แสดงคะแนนเฉลี่ย สช.จังหวัด สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ
ที่มา : คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555 : ศูนย์สอบสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี. ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา
(I - NET) ปีการศึกษา 2555 เปรียบเทียบ 3 ระดับ.
คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 : สานักงานศึกษาธิการภาค 12. ข้อมูล
สารสนเทศ ปี 2556, I - NET ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ประจาปีการศึกษา 2555. (http://coad3.org)
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา. ข้อมูลสารสนเทศ, ผลคุณภาพการศึกษา
I – NET ประจาปีการศึกษา 2556. (http://www.skprivate.go.th)
คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 : สานักงานการศึกษาธิการภาค 12. ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557,
I – NET ประจาปีการศึกษา 2556. (http://coad3.org)
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา. ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557, I-NET
ประจาปีการศึกษา 2557. (http://www.skprivate.go.th)
คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล.
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2557.
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4.3.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I – NET)
ระดับประเทศ กับสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย
(ซานาวียะฮฺ) จาแนกตามสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2555 – 2557
ปีการ
ศึกษา

สาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

2555 อัลกุรอาน-ตัฟเซร
อัลหะดิษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาค
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ
2556 อัลกุรอาน-ตัฟเซร
อัลหะดิษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาค
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ
2557 อัลกุรอาน-ตัฟเซร
อัลหะดิษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาค
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ

46.13
44.60
39.63
37.45
33.07
53.49
39.85
36.64
43.28
37.99
41.03
32.44
29.43
50.69
28.86
32.06
35.02
33.40
40.05
36.41
31.09
54.60
26.63
34.56

คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย
สงขลา
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
37.50
40.47
42.78
39.00
39.09
49.41/4.81* 50.83/6.23* 56.74/12.14* 48.52/3.92* 52.16/7.56*
43.02/3.39* 46.09/6.46* 52.32/12.69* 45.83/6.20* 49.37/9.74*
36.39 38.05/0.60* 43.57/6.12* 38.09/0.64*
37.19
36.98/3.91* 38.83/5.76* 41.53/8.46* 37.93/4.86* 41.77/8.70*
55.97/2.48* 57.29/3.80* 62.96/9.47* 55.61/2.12* 57.72/4.23*
40.46/0.61* 47.11/7.26* 50.62/10.77* 44.12/4.27*
28.26
41.52/4.88* 38.48/1.84* 53.26/16.62* 38.82/2.18*
30.09
44.56/1.28* 43.56/0.28* 44.21/0.93*
41.92
42.40
40.32/2.33*
37.44
37.79
35.45 40.02/2.03*
41.04/0.01*
40.76 41.37/0.34*
39.98 41.75/0.72*
34.03/1.59* 32.76/0.32* 34.25/1.81*
32.16
30.47
31.50/2.07* 29.96/0.53*
28.64
28.35 30.15/0.72*
54.22/3.53*
50.25
48.95
46.54 54.99/4.30*
27.43 34.73/5.87* 33.22/4.36* 30.94/2.08*
21.42
28.78 37.40/5.34* 37.47/5.41* 32.33/0.27*
25.00
34.52 36.65/1.63 35.44/0.42* 35.54/0.52*
32.12
36.88/3.48*
32.24 33.58/0.18*
31.23 35.57/2.17*
40.92/0.87* 40.13/0.08* 40.62/0.57*
38.58 40.24/0.19*
38.97/2.56*
35.47 37.00/0.59*
34.86 37.48/1.07*
33.39/2.30*
29.71
30.77
29.24 32.81/1.72*
57.97/3.37*
51.08
54.44
51.44 60.75/6.15*
27.01/0.38* 30.51/3.88* 31.43/4.8* 27.11/0.48*
20.73
33.03 39.61/5.05* 40.30/5.74* 34.73/0.17*
27.94

* แสดงคะแนนเฉลี่ย สช.จังหวัด สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ
ที่มา : คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555 : ศูนย์สอบสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี. ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา
(I - NET) ปีการศึกษา 2555 เปรียบเทียบ 3 ระดับ.
คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 : สานักงานศึกษาธิการภาค 12. ข้อมูล
สารสนเทศ ปี 2556, I - NET ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ประจาปีการศึกษา 2555. (http://coad3.org)
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา. ข้อมูลสารสนเทศ, ผลคุณภาพการศึกษา
I – NET ประจาปีการศึกษา 2556. (http://www.skprivate.go.th)
คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 : สานักงานการศึกษาธิการภาค 12. ข้อมูล
สารสนเทศ ปี 2557, I – NET ประจาปีการศึกษา 2556. (http://coad3.org)
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา. ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557, I-NET ประจาปี
การศึกษา 2557. (http://www.skprivate.go.th)
คะแนนเฉลี่ยสานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล.
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2557.
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5. ร้อยละของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ สมศ.
พ.ศ. 2554 - 2558
ปี พ.ศ.....
จานวนโรงเรียน
ได้รับการรับรอง
ร้อยละ
เข้ารับการประเมิน
มาตรฐาน
2554
219
189
86.30
2555
383
318
83.02
2556
853
536
62.83
2557
875
559
63.88
2558
175
100
57.14
2554 - 2558
2,505
1,702
67.94
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.

6. การอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558
อาหารเสริม (นม)
อาหารกลางวัน
ปี พ.ศ.
งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย (คน) งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย (คน)
2555
2,708,147,300
1,531,077
981,575,400
377,529
2556
2,708,147,300
1,579,944
,225,541,200
471,362
2557
2,708,147,300
1,601,532
,185,541,200
456,195
2558
2,836,090,500
1,507,106
,618,899,540
405,169
รวม
10,960,532,400
6,219,659
5,011,557,340
1,710,255
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.

7. ประชาชนชาชนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของการจัด
การศึกษานอกระบบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558
ปี พ.ศ.
จานวนผู้เรียน กศน. (คน)
2555
1,155,281
2556
3,769,403
2557
1,860,690
2558
1,746,990
รวม
8,532,364
ที่มา : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 (แบบ สงป. 301)

8. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
อายุ
อายุ 15 - 39 ปี
อายุ 40 - 59 ปี
อายุ 15 - 59 ปี

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
2555
2556
2557
2558
8.8
8.9
9.0
10.0
7.2
7.3
7.4
7.8
8.8
8.9
9.0
9.3

ที่มา : http://social.nesdb.go.th/ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คานวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสารวจภาวการณ์ทางาน
ของประชาชนทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
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9. ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจาปี พ.ศ. 2555 – 2558 (Corruption Perceptions Index :
CPI 2012 – 2015) สาหรับประเทศไทย
คะแนน / อันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย
คะแนนที่ได้
อันดับอาเซียน
อันดับโลก
ปี พ.ศ.
(คะแนนเต็ม 100) อันดับที่ จานวน อันดับที่ จานวน
ประเทศ
ประเทศ
2555
37
88
176
2556
35
5
10
102
177
2557
38
3
9
85
175
2558
38
3
9
76
168

หมายเหตุ

ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากที่สุด) –
100 (คอร์รัปชันน้อยที่สุด)
(ปี 2555 ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 11
จาก 21 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค)

ที่มา : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand). วิเคราะห์ข้อมูลจาก
http://www.transparency.org/ (www.transparency-thailand.org)

10. เปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการระดับกรม
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 จาแนกตามรายดัชนี
คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานรายดัชนี / ปี พ.ศ.
ความโปร่งใส
ความพร้อม
คุณธรรมการ
วัฒนธรรม
คุณธรรมการ
รับผิดชอบ
ให้บริการ /
คุณธรรม
ทางานใน
การปลอดการ
ในองค์กร
หน่วยงาน
หน่วย
ทุจริตในการ
งาน
ปฏิบัติงาน
(26)
(18)
(22)
(16)
(18)
2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558
สกอ. 80.67 80.66 73.87 86.71 84.71 93.68 85.40 86.29 86.82 76.31
-0.01
+12.84
+8.97
+0.89
-10.51
สกศ. 75.06 73.16 80.53 73.40 95.46 84.15 51.16 68.16 72.85 59.09
-1.90
-7.13
-11.31
+17.00
-13.76
สป. 55.36 76.40 82.85 84.78 89.71 97.55 67.60 68.20 71.65 63.37
+21.04
+1.93
+7.84
+0.60
-8.28
สพฐ. 69.48 70.29 69.69 81.01 82.34 96.02 59.97 71.37 70.65 59.51
+0.81
+11.32
+13.68
+11.40
-11.14
สอศ. 45.85 77.78 74.14 83.28 89.05 99.30 53.55 55.78 72.43 57.59
+31.93
+9.14
+10.25
+2.23
-14.84

คะแนนรวม
(100)
2557 2558
82.20 84.73
+2.53
76.31 71.75
-4.56
72.75 78.90
+6.15
71.04 76.11
+5.07
66.46 76.35
+9.89

หมายเหตุ + คะแนนประเมิน ปี พ.ศ. 2558 สูงกว่า ปี พ.ศ. 2557
- คะแนนประเมิน ปี พ.ศ. 2558 ต่ากว่า ปี พ.ศ. 2557
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.). เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ขั บ เคลื่อ นแก้ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริต กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ครั้ งที่ 2/2559 วันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ สานั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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11. งบประมาณรายจ่ายที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 - 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
± บาท
±%
2555
43,234,426,600.2556
52,002,311,500.- +8,767,884,900.- +20.28
2557
55,527,812,200.- +3,525,500,700.+6.78
2558
54,087,336,900.- -1,440,475,300.-2.59
2559
53,048,409,100.- -1,038,927,800.-1.92
ที่มา : เอกสารงบประมาณ งบประมาณร่ายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559
(หลังผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559)

12. ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ
1. หน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ

ความต้องการ/ความคาดหวัง
1. ประสิทธิภาพคุณภาพ เสมอภาค เป็นธรรม
โปร่งใสตรวจสอบได้
2. บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
2. ผู้บริหารระดับสูง (รัฐมนตรี / เลขาธิการองค์กรหลัก) 1. ความถูกต้อง ครบถ้วน
2. รวดเร็ว
3. ทันสมัย
3. ข้าราชการ ข้าราชการครู ครู/ผู้สอน บุคลากร
1. เสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม
ทางการศึกษาและพนักงานราชการ รวมทั้ง
2. โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้อานวยการ
3. ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
โต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครู
1) สะดวก รวดเร็ว 2) ถูกต้องครบถ้วน
4. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
5. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
6. การยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. นักเรียน นักศึกษา ผู้เรียน ประชาชน
1. ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
1) สะดวก รวดเร็ว
2) ถูกต้อง ครบถ้วน
3) โปร่งใส เป็นธรรม
4) เสมอภาค และทั่วถึง
5) มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
5. ภาคส่วนของสังคม เช่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 1. เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร 2. โปร่งใส ตรวจสอบได้
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ เป็นต้น 3. มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้ปกครอง

2. สถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

3. สถานศึกษาของรัฐและเอกชน

4. หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการ/ความคาดหวัง
1. คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
3. นักเรียน เก่ง ดี มีสุข
4. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1. คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ สอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านผู้เรียนผู้รับบริการของ กศน.
2. ความรู้ทางวิชาการทักษะการปฏิบัติงาน
พฤติกรรม (คุณธรรมจริยธรรม) และคุณภาพชีวิต
3. คุณภาพของบริการ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก กระจายทั่วถึง สอดคล้องกับปัญหาสังคม
1. ข้อมูลที่ถูกต้อง
2. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ
และทั่วถึง
3. บุคลากรที่มีสมรรถนะ
4. การรับรองมาตรฐานภายใน และภายนอก
1. การให้เกียรติ และได้รับการยอมรับ
2. มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
3. การบริการที่ดี

ที่มา : รายงานการจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน้า 31-37
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
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อักษรย่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

สานักงานรัฐมนตรี
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักอานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักนิติการ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หน่วยตรวจสอบภายใน สป.
สานักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สป.
สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ

สร.
สป.
สอ.
ศทก.
สคบศ.
สกก.
สต.
สานักงาน ก.ค.ศ.
สตผ.
สนย.
สน.
กศน.
สช.
กพร.สป.
ตสน.ศธ.
ตสน.สป.
สปศ.จชต.ศธ.
สกท. สป.
สสก.
ศปท. ศธ.
ศปบ.จชต.
ศธภ.1 - 18
ศธจ.
สลช.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
2 นายดารง ลิมาภิรักษ์
3 นายสกนธ์ ชุมทัพ
4 นางรัตน์กมณ รัตนเศรษฐ์กุล
5 นายวิวัฒน์พงศ์ เจริญนิธิปัญญา
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
6. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
7. นางสาวนิติยา หลานไทย
8. นางสาวเพ็ญนภา เรืองเดช
9. นางสาวนุจรีย์ บูรณากาญจน์
10. นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์
11. นางสาวสุคณางค์ ปิดเปี่ยมกิจ
12. นางสาววราลักษณ์ ดุรงค์กาญจน์
13. นางประภัทศร เหลืองประเสริฐ
14. นางสาวเสาวนีย์ ใจอารีย์
15. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธารงกุล
16. นางชุติมา ดาสิงห์
17. นางวันเพ็ญ สุวรรณเวช
18. นางสาวนิตยา จันทร์ทุ่งใหญ่
19. นางสาวสุพรรณี ตั้งจิตติประภา
20. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม
21. นางสาวซัลมา นิยมเดชา
22. นางวรรทนา เฟื่องเงิน
23. นางสาวอารีย์ อัจฉริยวานิช
24. นายสมชัย ภาคีนุยะ
สำนักงำนรัฐมนตรี
25. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
สำนักอำนวยกำร
26. นางสาวชลิตา ดามพ์สุกรี
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
27. นายอาคม ศาณศิลปิน
28. นางสาวอาไพ รุ่งวิจารณ์

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
อดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
อดีตหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป.
อดีตหัวหน้ากลุ่มนโยบายเร่งด่วน สนย. สป.
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายเร่งด่วน
หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สป.
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป.
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญงาน
พนักงานธุรการ ส 3
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
29. นายปิยะ ลิ้มจินดาศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
30. นางจิติมนต์ จันทเวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
31. นางสาวอโนชา แย้มแจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ
32. นางสาววิมล ลุมพิกานนท์
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
33. นางสาวอุษารัศม์ นิติยารมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
34. นางวัลลยา บางน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
35. นางคมขา ทองสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สำนักนิติกำร
36. นางวรวลัญช์ ศักดิ์สิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
37. นายยอดชาย ทองธีระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
38. นางสาวดนูนุชยา ภูมิรัตนไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
39. นางสาวธัญรดา บุญยงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
40. นายอภิสิทธิ์ บรรจง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
41. นางสาวมยุเรศ วิเศษสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง
42. นางสาววันรวี จุลเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยตรวจสอบภายใน สป
43. นางสาวสุธีรา แก้วกาญจนเศรษฐ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
สำนักประสำนงำนและบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้กระทรวงศึกษำธิกำร
44. นายจีรศักดิ์ ดรณีรัตน์
เจ้าหน้าที่
สานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สป.
45. นางสาวพจณิชา พิมพ์ทอง
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร
46. นางสาวพรพิมล กาเนิดชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
47. นางสาววรางคณา วัชรสุขุม
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 - 18
48. นางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธภ.1
49. นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส
นักวิชาการศึกษาชานาญการ ศธภ.1
50. นางสาววาสนา น้อยบ้านป่า
นักวิชาการศึกษาชานาญการ ศธภ.2
51. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์
ผู้อานวยการ ศธภ.3
52. นางกัญญ์พิชญา โพธิตา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธภ.4
53. นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการพิเศษ ศธภ.5
54. นางณัฎฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธภ.6
55. นางญาดา วงษ์ดาว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธภ.7
56. นางอภิญญา แพทย์ศรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธภ.8
57. นางดารุณี พุทไธวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธภ.9
58. นางภัทรนิษฐ์ แดงสี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธภ.10
59. นายทองปาน ศรีอักเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ศธภ.11
60. นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล
รองผู้อานวยการ ศธภ.12
61. นางสมสมัย เฟื่องงาม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธภ.13
62. นางสาววันกวี พวงเกาะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศธภ.14
63. นายไวโรจน์ สิงห์ไตรภพ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศธภ.15
64. นางสาวอรัญญา แยกเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธภ.16
65. นายพสุพิช คงพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ ศธภ.17
66. นางกัลยา พึ่งเจียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ศธภ.18
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
67. นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี
68. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.จันทบุรี
69. นายวีรวัฒน์ ไทยเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ศธจ.ชัยนาท
70. นางอุทุมพร นุรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ศธจ.นครพนม
71. นางอุบลรัตน์ ผดุงกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ศธจ.นครศรีธรรมราช
72. นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ศธจ.นราธิวาส
73. นางเวทิการ์ เหลืองเจริญรัศมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ศธจ.น่าน
74. นางวรรณิภา ศฤหานนท์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
75. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
76. นางสาวนภาพร อุทัยสาร์
77. นางสาวสมศรี ตันบี้
78. นางสมศรี ต้นโนนเชียง
79. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
80. นางสาววิจิตตรา เอื้อจิตราเจริญ
81. นางพัชรีพร สาทิพจันทร์
82. นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง
83. จ.ส.อ.ชานิ นุ่มสุข
84. นายธิติวุฒิ มังคลาด
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
85. นางสาวจริยารุจี สุขวิชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ศธจ.มหาสารคาม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.ระนอง
นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการพิเศษ ศธจ.ลาปาง
รองผู้อานวยการ ศธจ.ศรีสะเกษ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สมุทรปราการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ศธจ.สุรินทร์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.หนองคาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ศธจ.อุทัยธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ศธจ.อุตรดิตถ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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แผนพัฒนาการศึกษาของ สป. ฉบับที่ 12

คณะผู้จัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ที่ปรึกษา
นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
คณะผู้จัดทา
1 นางสาวนุจรีย์ บูรณากาญจน์
2 นางสาววราลักษณ์ ดุรงค์กาญจน์
3 นางชุติมา ดาสิงห์
4 นางวันเพ็ญ สุวรรณเวช
5 นางสาวนิตยา จันทร์ทุ่งใหญ่
6 นางสาวสุพรรณี ตั้งจิตติประภา

ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

